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RESUMO 

As Tecnologias da Informação e Comunicação estão presentes em todas as áreas, 

especificamente na educação, contribuindo para o surgimento de metodologias ativas de ensino. 

Como exemplo dessas metodologias, pode-se destacar neste trabalho a Aprendizagem Baseada 

em Problema (PBL), que é um método de ensino que altera a ótica de como ocorre o processo 

de ensino-aprendizagem, trazendo para o aluno o papel de protagonista e para o professor o de 

facilitador. A aplicação dessa metodologia emprega o uso de problemas como um mecanismo 

de estímulo à aprendizagem e como forma de desenvolver as habilidades. Logo, os alunos 

aprendem ao passo que interagem na resolução de um problema proposto. A dinâmica de 

execução da PBL possibilita que os problemas propostos possam ser formulados tomando como 

referência o emprego de variadas fontes, como, por exemplo, por meio de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVAs). Neste sentido, o objetivo deste trabalho consiste em analisar, no 

âmbito pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem produzido por meio da utilização 

simultânea da ferramenta computacional Problem e da metodologia PBL. Essa combinação 

permite o desenvolvimento de práticas educativas voltadas para a aplicação síncrona entre 

teoria e prática. A utilização dessa ferramenta objetiva auxiliar o facilitador e os alunos na 

implantação da PBL no AVA Moodle. A metodologia utilizada fundamenta-se no emprego do 

ciclo de execução da Aprendizagem Baseada em Problema, aplicado por meio da ferramenta 

computacional Problem, na modalidade de ensino Educação a Distância. Quanto aos métodos 

de pesquisa, foram utilizados procedimentos de natureza quali-quantitativa, sendo 

metodologicamente aplicados o estudo de caso e a estatística descritiva, respectivamente. Os 

fundamentos metodológicos da pesquisa estão apoiados nos critérios de Barrows (2006), 

Hmelo-Silver (2006), Moran (2018) e na formulação de duas hipóteses propostas por Correa 

(2003). Como resultado da pesquisa foi possível empregar um módulo de suporte à PBL 

integrado ao Moodle, com o propósito de atender às principais metas relacionadas ao 

cumprimento do ciclo de aplicação dessa metodologia, bem como auxiliar estudantes e 

facilitadores durante o processo de ensino-aprendizagem. 
   

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problema. Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Educação a Distância. Medicina. Ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Information and Communication Technologies are present in all areas, specifically in 

education, contributing to the emergence of active teaching methodologies. As an example of 

these methodologies, we can highlight in this work Problem-Based Learning (PBL), which is a 

teaching method that alters the perspective of how the teaching-learning process occurs, 

bringing to the student the role of protagonist and for the teacher the facilitator. The application 

of this methodology employs the use of problems as a mechanism to stimulate learning and as 

a way to develop the skills. Therefore, students learn while interacting in solving a proposed 

problem. The dynamics of PBL implementation make it possible to formulate the proposed 

problems using a variety of sources, such as through Virtual Learning Environments (VLE). In 

this sense, the objective of this work is to analyze, in the pedagogical context, the teaching-

learning process produced through the simultaneous use of the computational tool Problem and 

the PBL methodology. This combination allows the development of educational practices 

focused on the synchronous application of theory and practice. The use of this tool aims to assist 

the facilitator and the students in the implementation of the PBL in VLE Moodle. The 

methodology used is based on the use of the cycle of execution of Problem-Based Learning, 

applied through the computational tool Problem, in the modality of distance education. As for 

the research methods, qualitative and quantitative procedures were used, and the case study and 

descriptive statisTIC were methodologically applied, respectively. The methodological 

foundations of the research are supported by the criteria of Barrows (2006), Hmelo-Silver 

(2006), Moran (2018) and the formulation of two hypotheses proposed by Correa (2003). As a 

result of the research, it was possible to use a PBL support module integrated with Moodle, in 

order to meet the main goals related to the greeting of the cycle of application of this 

methodology, as well as to help students and facilitators during the teaching-learning process. 

 

Keywords: Problem-Based Learning. Information and Communication Technologies. Distance 

Education. Medicine. Teaching-learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização  

 

Educação e tecnologia são áreas que se complementam, dispondo de ferramentas e 

práticas educativas que auxiliam na disseminação e no processo de ensino-aprendizagem. Neste 

sentido, é importante destacar como essas áreas se articulam na construção do saber, bem como 

elencar possíveis recursos tecnológicos e educacionais que contribuem no processo de ensino 

e, consequentemente, na construção da aprendizagem. Nessa perspectiva, a Lei Nº 9.394/96, 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seus níveis e 

modalidades de ensino, contempla a possibilidade de utilização das tecnologias para 

complementação dos saberes e como um recurso pedagógico, no intuito de propiciar a inserção 

das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) no currículo escolar. 

 As mudanças geradas no contexto educacional possibilitam a adoção de práticas 

pedagógicas que alteram, de forma significativa, a ótica de como ocorre o processo de ensino-

aprendizagem, trazendo para o aluno a figura de protagonista do seu aprendizado (SOUZA; 

DOURADO, 2015). Essa abordagem de ênfase ao aluno na construção do conhecimento é 

observada com a aplicação da Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem Based Learning 

- PBL). Nessa metodologia, a aprendizagem ocorre de forma autodirigida e colaborativa, por 

meio da resolução de um problema e o professor desempenha o papel de facilitador, atuando 

como mediador, o que possibilita uma maior interação entre docentes e discentes (HMELO-

SILVER, 2004).  

 O alicerce teórico que serviu de inspiração para o surgimento da PBL fundamenta-se na 

Pedagogia Ativa ou Pedagogia da Ação de Jonh Dewey, representante que se destacou no 

movimento da Escola Nova em 1932, por já ressaltar a importância de práticas de ensino 

centradas na aprendizagem e com cerne no aluno, bem como por fazer uso de problemas ou de 

situações que estimulavam a adoção de procedimentos criativos de investigação e resolução 

(CAMBI, 1999). 

 A aplicação da PBL foi originalmente proposta por um grupo de professores da 

Universidade de McMaster, no Canadá, em 1960 (DELISLE, 2017). Pode-se destacar como um 

dos principais articuladores desse grupo Howard Barrows, seguido de outros educadores, como 

Jim Anderson e John Evans (HILLEN et al., 2010). Vale ressaltar que essa metodologia foi 

inicialmente desenvolvida e aplicada no curso de Medicina, sendo posteriormente ampliada a 

outros cursos. No Brasil, a PBL foi a princípio introduzida na Faculdade de Medicina de Marília 
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(FAMEMA), em 1997. Em continuidade, foi implantada na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), em 1998.  

 A PBL auxilia no desenvolvimento das habilidades técnicas, cognitivas, de 

comunicação e atitudinais, bem como considera a autonomia do aluno na construção do seu 

conhecimento, instigando o trabalho em pequenos grupos e as formas de colaboração 

(BORGES et al., 2014). A aplicação dessa metodologia pode ser desenvolvida em diferentes 

áreas do conhecimento, podendo ainda ser empregada em conjunto com ferramentas 

tecnológicas, como Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), impulsionando novas 

possibilidades educacionais, como, por exemplo, o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais de suporte ao processo de ensino-aprendizagem. 

 Com a criação de ferramentas computacionais específicas, é possível ampliar os 

recursos e as formas educacionais de suporte à aprendizagem. Deste modo, este trabalho 

apresenta a ferramenta computacional Problem, que foi desenvolvida no AVA Moodle com o 

propósito de atender às principais metas relacionadas ao ciclo de aplicação da PBL e como 

forma de auxiliar alunos e facilitadores no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, integra 

ao Moodle um módulo especificamente desenvolvido para atender aos principais requisitos da 

PBL, além de dispor de um Sistema Multiagente (SMA), que tem como função realizar tarefas 

específicas na ferramenta Problem, com o intuito de auxiliar o facilitador na detecção de 

possíveis problemas de colaboração e na minimização de dificuldades inerentes à implantação 

dessa metodologia de aprendizagem. 

 É importante destacar que o propósito de combinar o uso da ferramenta Problem com a 

metodologia PBL, abordada nesse trabalho, ressalta, além dos aspectos e contribuições 

anteriormente descritos, a análise pedagógica do processo de ensino-aprendizagem produzido 

por intermédio dessa associação, possibilitando apontar as contribuições e ponderações dessa 

combinação relacionadas ao aprendizado. 

 O uso dessa ferramenta computacional foi empregue como um dos instrumentos de 

coleta de dados, utilizando o estudo de caso como procedimento metodológico. O referido 

estudo foi realizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), com uma 

amostra de 25 estudantes do 4º período do curso de Medicina. 

 O referido estudo apresenta contribuições para o ensino, pois possibilita o emprego de 

recursos das TIC no espaço de aprendizagem e como forma de complementação do 

aprendizado, propiciando a realização de aulas mais dinâmicas e flexíveis, além do acréscimo 

de novos métodos de ensino adicionados aos tradicionais já empregados. Deste modo, permite 
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significativo ganho de espaço físico, bem como identificar e minimizar possíveis dificuldades 

de aprendizagem inerentes à metodologia proposta e propiciar momentos de inclusão 

tecnológica, que é uma das funções sociais das instituições de ensino. 

 Para validação da pesquisa, foram aplicados dois questionários de avaliação com os 

participantes, após o término do período de utilização da ferramenta. Como técnica de análise 

dos dados apresentados nos questionários, optou-se pela estatística descritiva, com a utilização 

da análise interpretativa para as perguntas abertas.    

 Com base em referências de pesquisa, foi identificada a presença de frequentes relatos 

de trabalhos e de estudos que enfatizam a utilização da PBL de forma isolada ou aliada a 

recursos das TIC1, como fator relevante que vem contribuindo para a construção de ambientes 

dinâmicos e interativos, bem como para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 Diante do exposto, percebe-se a importância e a necessidade de que a construção do 

conhecimento, em instituições de ensino, também ocorra de forma mais enfática por intermédio 

de ferramentas computacionais de ensino, especificamente, em um ambiente ativo de 

aprendizagem, utilizando a PBL como solução. 

  

1.2 Justificativa e Relevância da Pesquisa   

  

 A aplicação desta pesquisa permite identificar como as TIC podem auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem, utilizando a PBL como metodologia. Deste modo, a execução e 

análise do estudo apresentado é elementar, pois permite verificar as possíveis contribuições e 

ponderações da combinação entre tecnologia e educação relacionadas ao âmbito pedagógico, 

devidamente representadas neste trabalho pela ferramenta computacional Problem e pela 

metodologia PBL, respectivamente. 

 A preferência pela utilização da Aprendizagem Baseada em Problema como 

metodologia neste trabalho, justifica-se pelo fato desta apresentar eficácia com relação a outros 

métodos de ensino (HMELO-SILVER; BARROWS, 2006), bem como em razão de nos últimos 

                                                           

1 DOURADO et al. (2013) apud J-LEIBOVITZJ; LEITE e NUNES (2013) apresentaram um estudo, realizado 

com alunos do 7º ano, na disciplina de Ciências Naturais, objetivando analisar as opiniões dos discentes em relação 

a um ensino orientado para a PBL on-line, utilizando como recurso um cenário sob a forma de vídeo e às 

ferramentas de chat e fórum da plataforma Moodle. MEZZARI (2011) realizou um estudo com alunos de Medicina 

da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), na disciplina Parasitologia e Micologia, 

fazendo uso da metodologia PBL e do Moodle como ferramentas. MORENO; LEITE e AJZEN (2013) realizaram 

uma pesquisa com pós-graduandos da Unifesp, pertencentes às profissões: Medicina, Enfermagem, Biologia, 

Biomedicina, Fonoaudiologia, Educação Física, Fisioterapia, Odontologia e Nutrição, que incluía no plano da 

disciplina a utilização de fórum de discussão sobre o papel das TIC na educação. 
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anos esta metodologia ter obtido um significativo espaço em várias instituições de ensino 

superior2, em cursos de graduação3 e pós-graduação e em disciplinas do ensino básico (SOUZA; 

DOURADO, 2015). 

 Sequencialmente, outros fatores não relacionados ao campo científico fundamentam a 

escolha do tema, de forma a contribuir para o aprofundamento teórico sobre a temática 

investigada. Como exemplo, pode-se citar o fator de âmbito profissional. Atualmente, integro 

o Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico (NADPED) do curso de Medicina da UFERSA, 

exercendo a função de Pedagoga e desenvolvendo o trabalho de acompanhamento das 

atividades pedagógicas dos alunos da Instituição, dentre estes estudantes de Medicina. Dentre 

as atividades desenvolvidas no referido curso, pode-se destacar a participação nas sessões 

tutoriais presenciais, momento em que a PBL é aplicada de forma presencial em espaços 

constituídos por salas de tutoria, com a participação de alunos e facilitadores. 

 Durante as sessões tutoriais, a PBL é aplicada por meio da utilização de um problema, 

que é disponibilizado aos alunos para resolução em grupo. Logo, durante esse processo de 

observação e acompanhamento, foram surgindo outros fatores que contribuíram para despertar 

o meu interesse por esta pesquisa, destacando-se os acompanhamentos contínuos do 

desempenho dos grupos e a realização de atendimentos permanentes de orientação 

educacional4. Em decorrência dessas atividades, foi possível obter informações relevantes 

quanto às dificuldades de adaptação inicial à metodologia proposta, bem como buscar maior 

aprofundamento teórico sobre o tema.  

 É possível afirmar que a realização desta pesquisa combina fatores científicos e 

profissionais. O primeiro representa o alicerce para a aplicação e aprimoramento do segundo, 

sendo considerado como principal justificativa para o desenvolvimento deste trabalho. No 

entanto, o segundo não pode ser considerado como um fator isolado, pois também contribui 

para a motivação de uma pesquisa, visto que introduz aspectos pessoais que influenciam no 

processo de seleção e estudo de um fenômeno específico. É importante destacar que os aspectos 

pessoais aos quais faz-se referência não estão relacionados à subjetividade, mas ao contexto no 

                                                           

2 As instituições de ensino que utilizam a PBL na sua estrutura curricular são devidamente apresentadas no capítulo 

4 deste trabalho, na tabela 5. 
3 Engenharia, Ciência da Computação, Administração, Contabilidade, Economia, Filosofia, Biblioteconomia, 

Pedagogia, Direito, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Biologia, Química, Matemática, Artes Visuais, entre 

outros cursos superiores. 
4 Consiste na escuta aos alunos sobre assuntos relacionados ao seu desempenho ou voltados ao rendimento 

acadêmico e/ou pessoal destes, objetivando auxiliar no enfrentamento de possíveis dificuldades encontradas pelo 

discente durante o seu processo de aprendizagem.  
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qual o pesquisador está inserido e seus possíveis reflexos, o que gera a necessidade de 

aprofundamento e o despertar de interesses científicos.   

 

1.3 Área de Concentração da Pesquisa    

  

 Está voltada para o ensino na escola pública, tendo como linha de pesquisa Ensino de 

Ciências Naturais e Tecnologias. Trata-se de um estudo de caso aplicado na Ufersa, com os 

alunos do 4º período de Medicina. A singularidade do estudo consiste pelos seguintes fatores: 

pelo fato da Instituição proponente representar a primeira Universidade Pública Federal, 

localizada no município de Mossoró/RN, a utilizar metodologias ativas de ensino em sua 

estrutura curricular, tendo como destaque a PBL; pelo motivo de empregar pela primeira vez o 

Módulo Problem em um curso de Medicina e pelo fato de seleção da amostra5 da pesquisa, 

constituída pela primeira turma de discentes ingressantes no referido curso. 

 A principal justificativa para a escolha da amostra deu-se em virtude da maior 

experiência prática já versada por esse grupo no que se refere ao contato com a PBL, pois já 

utilizam essa metodologia, no formato presencial, desde o ano de 2016, período em que a 

UFERSA apresentou a primeira entrada de discentes no curso de Medicina. Deste modo, 

acredita-se que o conhecimento já consolidado pelo grupo referente à metodologia, contribuirá 

para a melhor compreensão e aplicação das atividades, bem como para a execução do ciclo da 

PBL, facilitando o entendimento das funcionalidades da ferramenta computacional. 

 Outro critério adotado para a escolha dos participantes refere-se ao fato do quantitativo 

selecionado já contemplar uma amostra numericamente compatível com a finalidade da 

pesquisa, pois a formação de pequenos e médios grupos permite uma análise mais apurada dos 

dados coletados, com conclusões mais detalhadas, além de possibilitar a posterior ampliação da 

pesquisa, após estudo aprofundado e conclusivo. Logo, as pesquisas realizadas proporcionam 

buscar referências, investigações e análises, propiciando a solidificação e a formação de mais 

referenciais científicos sobre o tema (MOTTA, 2011).  

 

 

 

 

                                                           

5 Subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características 

desse universo ou população (GIL, 2008). 
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1.4 Problemática 

  
 A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que vem sendo empregada 

pelos educadores como um recurso tecnológico para suporte e complementação da 

aprendizagem. No entanto, apesar da sua disseminação, se faz necessário o desenvolvimento 

de ferramentas informatizadas com cenários de uso que possibilitem configurar perfis e 

características individuais de estudo e de conhecimento, bem como que sejam programadas 

para a utilização de metodologias de ensino com métodos específicos de aplicação, objetivando 

auxiliar o processo de ensino-aprendizagem (SILVA, 2012). 

 Observa-se que os agentes de software se constituem como um recurso fundamental 

para auxiliar no cumprimento de uma determinada teoria de aprendizagem em AVAs 

(PONTES, 2010). Logo, a combinação entre agentes de software e AVAs representa suportes 

propícios para a formação de um aprendizado apoiado por computador (SOLIMAN; GUETL, 

2010).  

 A introdução de uma ferramenta computacional de ensino adequada às especificidades 

metodológicas da PBL representa um desafio no âmbito educacional, pois demanda seguir 

passos de execução pré-definidos que auxiliarão na obtenção dos objetivos de aprendizagem, 

exigindo acompanhamento constante do facilitador durante todas as suas fases de aplicação, 

além de demandar monitoramento contínuo do aprendizado, de estimular o trabalho em grupo, 

da imprescindibilidade do facilitador possuir competências específicas para conduzir o 

processo de aprendizagem e de utilizar métodos apropriados de avaliação. 

 A implantação dessa metodologia em AVAs configura uma dificuldade maior em 

virtude do facilitador, em determinados momentos, não conseguir identificar possíveis 

problemas de cooperação, bem como não dispor de todas as informações indispensáveis para 

aplicar as técnicas de aprendizagem da PBL, como as de identificar quando os alunos estão 

realizando discussões não relacionadas aos objetivos do problema a ser solucionado, 

dificultando a adoção de medidas reparadoras (HMELO-SILVER; BARROWS, 2006; 

PONTES, 2010). 

 É relevante destacar que tão importante quanto a implantação da ferramenta Problem é 

a necessidade de analisar o processo de ensino-aprendizagem gerado por meio da combinação 

desta com a metodologia PBL. Diante dessa problemática, formula-se o seguinte problema de 

pesquisa: como as TIC podem auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, utilizando a PBL 

como metodologia? 
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 Após a revisão de literatura realizada nas fontes de pesquisa da Biblioteca Eletrônica 

Científica Online (SciELO) e do Google Acadêmico pode-se afirmar que não foi observado 

outro trabalho que utilizasse, em um curso de Medicina, uma ferramenta computacional 

desenvolvida especificamente como suporte à PBL, por meio da modalidade EaD, utilizando 

um SMA, sendo que para isso tenha sido aplicado um estudo de caso com os participantes da 

pesquisa para analisar, pedagogicamente,  os dados relacionados ao processo de ensino-

aprendizagem.  

 De acordo com Henderson-Sellers e Giorgini (2005), agentes são considerados 

entidades de softwares ou não, que possuem autonomia na realização de suas tarefas, voltados 

ao cumprimento de objetivos de forma proativa. Logo, um SMA pode ser definido como um 

sistema formado por dois ou mais agentes que competem ou cooperam entre si, com o propósito 

de desempenhar tarefas ou alcançar um ou mais objetivos. 

 

1.5 Hipóteses 

 

Os pressupostos desta investigação estão embasados na concepção de Correa (2003), 

quando discorre sobre testes de hipóteses, em que formula as seguintes possibilidades básicas: 

hipótese nula ou da existência (H0) e hipótese alternativa (H1). A primeira considera que não 

existe relação entre dois fenômenos medidos, já a segunda acredita na correlação entre os 

fenômenos avaliados.    

 Fundamentada nos testes de hipóteses acima elencados, esta proposta de aprendizagem 

ativa, com o auxílio de ferramentas das TIC, possibilita ao aluno a utilização de um ambiente 

semipresencial de ensino para o estudo de temáticas propostas, que propicia a organização 

sistemática do tempo e do espaço de aprendizagem, contribuindo para a ampliação das formas 

de construção do saber, em que o aluno participa de forma dinâmica da construção do seu 

conhecimento, atuando ativamente desse processo. Com base nessa abordagem, pode-se 

formular as seguintes hipóteses:   

 

H0: O emprego da PBL, aplicada por meio de uma ferramenta semipresencial de ensino, produz 

diferenças substanciais no processo de ensino-aprendizagem se comparada com a forma 

presencial, no que se refere ao cumprimento do ciclo de aplicação da metodologia proposta.  
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H1: O emprego da PBL, aplicada por meio de uma ferramenta semipresencial de ensino, não 

produz diferenças substanciais no processo de ensino-aprendizagem se comparada com a forma 

presencial, no que se refere ao cumprimento do ciclo de aplicação da metodologia proposta. 

 

 Para testar as hipóteses H0 e H1 optou-se pelo Test T de Student, com o nível de 

significância de 5%. A aplicação desse teste estatístico permite testar diferenças entre duas 

situações para uma variável, sendo bastante utilizado em pesquisas relacionadas à área de 

educação (CAÇÃO, 2010). Quanto ao critério adotado para escolha do nível de significância, 

optou-se em empregar o valor acima descrito por ser um dos mais utilizados pelos 

pesquisadores ao fazer uso do referido teste. Para Bittencourt (2012), os valores mais 

observados na aplicação de pesquisas envolvendo o Test T são 5% e 1%, sendo o primeiro mais 

constantemente utilizado, principalmente em estudos relacionados à educação.    

 Para a aplicação do teste foi necessário que os participantes respondessem os 

questionários de avaliação da pesquisa. Logo, após dispor da aplicação de situações-problema 

no formato semipresencial, os estudantes foram solicitados a responderem se observaram 

diferenças substanciais em utilizar a forma semipresencial de aplicação da PBL se comparada 

com a presencial que influenciaram no processo de ensino-aprendizagem. É importante destacar 

que os participantes já utilizam a PBL na forma presencial como atividade semanal do curso. 

 A tabela 1 apresenta os dados obtidos com base no processo de avaliação das respostas 

dos estudantes. Esses dados fundamentam o resultado das hipóteses propostas nessa pesquisa. 

 

Tabela 1: Resultado das Avaliações quanto à Observação de Diferenças nos Formatos de Aplicação da PBL 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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 Os dados obtidos na tabela 1 foram calculados no editor de planilha do Microsoft Excel, 

por meio do recurso testes de hipóteses, após selecionar a opção análise de dados e na sequência 

escolher o Test T para duas amostras em par para médias. Para a obtenção desses dados foi 

necessário que as respostas dos participantes fossem previamente inseridas de acordo com a 

opção apresentada no questionário, para só então prosseguir com a sequência de aplicação do 

teste. 

 A interpretação dos dados apresentados na tabela 1 pode ser definida da seguinte forma: 

as três primeiras linhas do teste mostram o cálculo da média, da variância e do número de 

observações para cada grupo; na sequência são observadas a variância agrupada, a hipótese a 

ser testada e os graus de liberdade (gl) e as últimas cinco linhas  estão relacionadas ao valor da 

estatística do teste. 

 O resultado do teste é apresentado na linha P (T<=t) bi-caudal, pois é com base no valor 

obtido nesse campo que será determinado se a diferença de médias da população é 

estatisticamente significativa. Para isso, deve-se comparar o valor de p (p-valor) obtido com o 

nível de significância definido no teste. Caso o valor de p seja p ≤  deve-se rejeitar a hipótese 

nula (H0); e se p apresentar o valor p >  é necessário aceitar a hipótese nula. 

 Com base no número apresentado na linha P (T<=t) bi-caudal, verifica-se que o valor 

de p é maior do que o nível de significância aplicado no teste (5%), o que permite concluir que 

não é possível rejeitar a hipótese nula, pois não há evidências suficientes para afirmar que a 

diferença entre as médias da população é estatisticamente significativa. Dessa forma, após a 

aplicação do teste obteve-se como resultado a confirmação da hipótese nula ou da existência 

apresentada neste trabalho. Essa hipótese considera que o emprego da metodologia PBL, 

aplicada por meio de uma ferramenta semipresencial de ensino, produz diferenças substanciais 

no processo de ensino-aprendizagem se comparada com a forma presencial. É importante 

destacar que as diferenças observadas pelos participantes nesse processo estão descritas nos 

comentários de análise presentes no gráfico 10, na seção 5.5 deste documento, que trata da 

validação e resultados da pesquisa.   

 

1.6 Objetivos da Pesquisa 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar, no âmbito pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem produzido por 

meio da utilização simultânea da ferramenta computacional Problem e da metodologia PBL. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar as formas de resolução dos problemas utilizadas pelos estudantes; 

• Analisar os relatórios e registros de acesso dos participantes;  

• Identificar elementos pedagógicos aplicados à PBL, que auxiliam no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

1.7 Metodologia 

 

 A produção de uma pesquisa científica permite contribuições significativas, como poder 

contemplar diferentes áreas do conhecimento por meio de estudos, contribuindo para o 

aprofundamento teórico sobre um determinado tema e, consequentemente, para a ampliação do 

saber. A referida afirmação vai ao encontro do pensamento defendido por Cervo e Bervian 

(1996, p. 44), quando afirmam “a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado 

e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do 

conhecimento”, no intuito de obter respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos. 

 Para a realização de uma pesquisa é necessária a elaboração de um planejamento 

sistemático, com um cronograma de execução bem definido, destacando as atividades e etapas 

a serem realizadas durante o processo de investigação, bem como é preciso caracterizá-la 

quanto ao tipo, métodos, campo de observação, instrumentos de coleta e técnicas de análise dos 

dados.    

    

1.7.1 Tipo de Pesquisa  

 

 Na realização de uma pesquisa é fundamental definir qual o tipo de investigação que 

será adotado por parte do pesquisador. Ressalta-se que essa caracterização depende de aspectos 

determinantes, como, por exemplo, o objeto de estudo e a finalidade da pesquisa. No que se 

refere aos critérios definidos nesta pesquisa, pode-se classificá-la como sendo de natureza 

exploratória e descritiva. 

  Constitui-se como uma pesquisa exploratória pelo fato de possibilitar um estudo 

contextualizado sobre o objeto pesquisado, permitindo maior grau de aprofundamento acerca 

do problema investigado, bem como o levantamento bibliográfico sobre o tema. Caracteriza-se 
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como descritiva por propiciar o detalhamento de características de uma amostra e de suas 

relações, propiciando aspectos de descrição, registro, análise e interpretação (GIL, 2008). 

 É importante frisar que esse tipo de pesquisa é mais empregado em investigações 

solicitadas por uma instituição de ensino, o que representa mais um fator determinante para a 

escolha deste, pois conclui-se que está apropriado para responder os objetivos da investigação 

definidos neste trabalho, visto que a aplicação desta pesquisa tem como objeto de estudo o 

processo de ensino-aprendizagem de alunos de Medicina de uma instituição pública federal de 

ensino. 

 

1.7.2 Métodos de Pesquisa 

 
 A aplicação desta pesquisa utiliza procedimentos de natureza quali-quantitativa. O 

emprego conjunto desses métodos permite obter informações mais detalhadas sobre o objeto de 

estudo, propiciando conclusões mais precisas (FONSECA, 2002). 

 Constitui-se como qualitativa pelo fato de objetivar o estudo de um fenômeno. 

Especificamente, este trabalho trata da análise do processo de ensino-aprendizagem produzido 

por uma amostra devidamente selecionada. Os resultados serão obtidos após as fases de coleta 

e análise dos dados, sendo apresentados por meio da descrição do fenômeno investigado, em 

que se observa, neste momento, a preocupação em detalhar o processo e não com a verificação 

enumerativa (SILVA, 2015). 

 No tocante ao emprego do método quantitativo, este é aplicado como suporte para 

complementar os dados obtidos via procedimento qualitativo, o que permite quantificar os 

resultados por meio de teoria estatística, bem como possibilitar que o volume das informações 

coletadas seja apresentado de maneira a facilitar o nível de compreensão das conclusões 

alcançadas. Para isso, é preciso a organização e interpretação sistemática dos dados colhidos, 

objetivando atingir um propósito essencial: a síntese descritiva e quantitativa dos resultados 

atingidos. Deste modo, obtém-se a frequência e as relações do referido fenômeno estudado a 

partir da medição estatística, da análise e da interpretação dos dados coletados. 

 Segundo Minayo (2002, p. 22), “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se 

opõem. Ao contrário, se complementam, pois, as realidades abrangidas por eles interagem 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. Assim, a partir das especificidades existentes 

em cada método, é possível atingir características divergentes que possivelmente se completam 

a depender do procedimento de estudo adotado pelo pesquisador e da finalidade da pesquisa. 
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1.7.3 Campo de Observação 

 

 O método qualitativo utilizado como procedimento desta pesquisa fundamenta-se no 

estudo de caso. A escolha pelo procedimento justifica-se pela singularidade do objeto 

investigado, pois consiste em uma investigação com características particulares, em uma 

situação específica, com a presença de elementos considerados únicos em um determinado 

contexto observado, almejando verificar o que existe de mais representativo e de apontar o 

objeto de estudo, não possuindo características de intervenção (FONSECA, 2002). Observa-se 

que essa uma modalidade de pesquisa é muito utilizada nas ciências biomédicas e sociais e 

possui caráter descritivo (GIL, 2007). 

 Quanto ao método quantitativo, o procedimento empregado para o tratamento dos dados 

consiste na estatística descritiva. A adoção desse procedimento possibilita que os dados possam 

ser tratados por meio da combinação dos métodos quali-quantitativos para a análise e descrição 

dos resultados da pesquisa (GIL, 2008). Para Reis (1996), a estatística descritiva permite o 

levantamento, apresentação, análise e interpretação de dados numéricos, por meio da 

elaboração de instrumentos adequados, como gráficos e tabelas.     

 De acordo com Silva (2015), predominam três elementos fundamentais no campo de 

observação de uma pesquisa: a população, as circunstâncias e o local. No tocante à população 

e ao local de realização, em um contexto específico, trata de investigar alunos do 4º período do 

curso de Medicina. Para a realização inicial do estudo foi necessário cumprir os seguintes 

trâmites: (1) obter o aceite da Instituição proponente; (2) a aprovação do projeto de pesquisa 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP – Parecer Consubstanciado nº 2.331.997) e o (3) 

consentimento do público participante, obtido por meio da assinatura no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 A seleção da amostra foi definida de forma não-probabilística, sem o uso de critério 

matemático ou estatístico, mas seguindo parâmetros adotados pela pesquisadora. Optou-se pela 

amostragem por acessibilidade ou por conveniência, compatível com estudos de natureza 

qualitativa, possibilitando à investigadora selecionar a amostra a partir de elementos no qual 

teve acesso, considerando que estes possam, de alguma forma, retratar o universo (GIL, 2008). 

 Referente às circunstâncias, foram observados elementos pedagógicos presentes no 

processo de ensino-aprendizagem dos estudantes anteriormente citados, produzidos durante a 

fase de utilização síncrona da ferramenta semipresencial de ensino Problem e da metodologia 

PBL. Pode-se destacar os seguintes elementos observados: as atividades realizadas e suas etapas 

de aplicação; os relatórios da ferramenta, em que constam registros de acesso e informações 
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dos participantes, permitindo identificar o nível de participação destes e os recursos mais 

utilizados durante o processo e a análise das informações extraídas dos questionários de 

avaliação. 

 

1.7.4 Instrumentos de Coleta e Análise dos Dados 

 

 De acordo com Zanella (2006), a escolha das técnicas para coleta e análise dos dados 

deve estar diretamente relacionada com o problema e com os objetivos definidos na pesquisa. 

Deste modo, o desenvolvimento deste trabalho fundamenta-se na adoção de instrumentos e 

técnicas de análise dos dados descritos na tabela 2. 

 

 
Tabela 2: Instrumentos de Coleta e Técnicas de Análise dos Dados 

 

INSTRUMENTOS DE COLETA TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

Materiais em suportes escrito e digital Revisão Sistemática de Literatura. 

Ferramenta computacional Problem 

Identificação das atividades propostas e 

acompanhamento do ciclo de aplicação da 

PBL.   

Observação Sistemática 
Acompanhamento dos relatórios e registros de 

acesso disponíveis na ferramenta Problem. 

Questionários de Avaliação 
Utilização de estatística descritiva para análise 

dos dados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

  

 É importante destacar o meu papel como pesquisadora na utilização dos instrumentos 

de coleta e análise dos dados descritos na tabela 2. No que se refere à ferramenta Problem, 

coube a esta: (1) providenciar o acesso dos participantes (estudantes e professores); (2) 

apresentar as funcionalidades e o passo a passo operacional da ferramenta6 aos participantes, 

                                                           

6 A demonstração da ferramenta foi realizada de forma presencial pela pesquisadora, sendo organizada em dois 

momentos. Inicialmente a ferramenta computacional foi apresentada aos docentes, em que foi explicitada a 

finalidade da pesquisa e demonstrado o cenário de uso do professor (interface). Sequencialmente, a ferramenta foi 

apresentada aos alunos, seguindo os mesmos critérios adotados no primeiro momento, ou seja, houve a explanação 

dos propósitos e dos objetivos da pesquisa e a exibição do cenário de uso do estudante.        
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acompanhado da entrega de orientações (em formato impresso) das formas de utilização desta7 

e (3) acompanhar o processo de implantação e o período de utilização da ferramenta, por meio 

da observação sistemática das atividades e de suas etapas de execução, bem como dos relatórios 

e registros disponíveis. Somadas a essas funções, coube ainda sanar dúvidas, esclarecimentos e 

possíveis dificuldades dos participantes. 

 Concluída a fase de utilização da ferramenta, foi realizada a aplicação de dois 

questionários de avaliação: um referente à metodologia e o outro à ferramenta, que foram 

empregados como instrumentos de validação desta pesquisa. Após a etapa de observação e 

coleta, segue-se para a fase de tratamento e análise dos dados, que serão apresentados por meio 

da descrição estatística, o que permite melhor visualização e síntese dos resultados.  

 A escolha pelo uso de questionário justifica-se pelos seguintes motivos: otimização de 

tempo e de recursos; possibilita mais autonomia e segurança aos participantes, pois assegura o 

anonimato, o que contribui para a obtenção de respostas mais rápidas e precisas; menor 

probabilidade de distorções, pois não sofre influência do pesquisador; maior espaço de tempo 

para o participante formular respostas e pela maleabilidade, uma vez que propicia aos partícipes 

programar horários para resolução de acordo com suas disponibilidades. 

 Os questionários aplicados na pesquisa foram formulados com a combinação de 

perguntas abertas e fechadas. No que se refere às perguntas abertas, a depender da resposta do 

participante, é apresentado a este a possibilidade de justificar seu posicionamento, a ser 

realizado em caixas recuadas à direita do questionário, se constituindo como questões 

dependentes (GIL, 2008).     

 A Figura 1 ilustra o fluxograma da pesquisa, com os procedimentos metodológicos 

empregues na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Orientações com o detalhamento das funções e da sequência dos passos a serem desempenhados pelos 

participantes durante a fase de aplicação das atividades na ferramenta computacional. 
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Figura 1: Fluxograma dos Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 
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{Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

1.8 Estrutura do Trabalho 

 

 Este trabalho está organizado em 5 (cinco) capítulos. O segundo reúne o referencial 

teórico, abordando as contribuições, amplitudes e desafios das TIC na educação e as 

metodologias ativas de aprendizagem. O terceiro trata dos trabalhos relacionados. O quarto 

discorre sobre a Aprendizagem Baseada em Problema, metodologia empregada nessa pesquisa. 

O último apresenta o estudo de caso realizado na investigação.  

 

  

Definição do 

Tema 

Estatística Descritiva 

Descritiva
Quantitativo 

Problema 

Instrumentos de Coleta 

Estudo de Caso 
 

Pesquisa Bibliográfica 

Problema
Ferramenta Problem 

Problema
Observação Sistemática 

Problema

Revisão Sistemática de Literatura 

Problema
Identificação de Atividades/Etapas 

Problema

Questionário de Avaliação 

Problema 

Relatórios e Registros 

Problema
Estatística Descritiva 

Problema
Considerações 

Publicação dos Resultados 

Problema 

Problema
Hipóteses 

Problema
Métodos 

Problema

Qualitativo 

Problema 

Análise dos Dados Coletados 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 As Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação  

 

 Este capítulo trata das contribuições, amplitudes e desafios das TIC na educação. Nessa 

abordagem, são elencados os seguintes tópicos: as Tecnologias da Informação e Comunicação 

como suporte à aprendizagem; a contextualização da EaD no Brasil e sua atuação na 

disseminação de AVAs e o ensino híbrido (blended learning). 

 Para discorrer sobre essa abordagem, é importante destacar que o termo tecnologia não 

se restringe a um conjunto de equipamentos e produtos provenientes da eletrônica, da 

microeletrônica e das telecomunicações. Pode-se estender a amplitude do seu significado, 

incluindo todas as invenções que a vivacidade humana foi capaz de criar em diferentes épocas, 

bem como as suas formas de uso e aplicações que estão presentes em todos os aspectos da vida, 

desde tarefas essenciais relacionadas a atividades cotidianas de sobrevivência até incumbências 

mais complexas, influenciando nas mais variadas dimensões, compreendendo desde ações 

cotidianas a mudanças de comportamento, o que requer o desenvolvimento de habilidades para 

a utilização adequada dos recursos tecnológicos (KENSKI, 2010). 

 Para Levy (2004), os constantes aperfeiçoamentos das tecnologias podem ser 

considerados uma nova etapa de evolução humana, pois, por meio de variadas formas de 

produzir conhecimento, desencadeiam outras necessidades, aspirações e comportamentos que 

assumem diferentes posicionamentos na sociedade.  

 Diante da disseminação dos recursos tecnológicos nas diversas áreas, a introdução das 

TIC na educação torna-se imprescindível. Essa representatividade não se restringe ao campo 

educacional, estende-se a outros cenários da sociedade, como, por exemplo, na área da Saúde, 

em que percebe-se a presença atuante das tecnologias especializadas, contribuindo para a 

obtenção de melhorias significativas que possibilitam a realização de pesquisas específicas 

direcionadas ao estudo de doenças e suas possibilidades de cura e a ampliação da qualidade de 

vida (OLIVEIRA et al., 2015). 

 Para o autor supracitado, as TIC representam importantes instrumentos no processo de 

ensino e aprendizagem, principalmente na EaD on-line, por ser uma modalidade que vem sendo 

adotada em diferentes níveis educativos, com ênfase para o Ensino Superior e para a formação 

continuada de profissionais de diferentes áreas. Ressalta ainda que essa modalidade representa 

um mecanismo de ligação entre as TIC e as atuais formas de ensino, agora direcionada à figura 

do aluno, com ênfase na valorização da autonomia e na construção da aprendizagem, 
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possibilitando que os processos de mediação, interação e diálogos ocorram por variadas formas 

de abordagem pedagógica, como, por exemplo, por meio da utilização de metodologias ativas. 

 De acordo com Soares et al (2015, p. 3), 
 

As TIC se integram em uma gama de bases tecnológicas que possibilitam, a partir de 

equipamentos, programas e das mídias, a associação de diversos ambientes e 

indivíduos numa rede, facilitando a comunicação entre seus integrantes, ampliando as 

ações e possibilidades já garantidas pelos meios tecnológicos. 
  
 

 Os referidos autores salientam que as TIC representam um importante instrumento de 

desenvolvimento das habilidades do aluno, no entanto, para que essa afirmação ocorra, é 

necessária uma reestruturação das práticas educativas, no sentido de que estas possam 

contemplar o avanço das tecnologias, bem como das possibilidades do seu uso.   

 Com a propagação das tecnologias digitais no âmbito educacional, as ferramentas 

semipresenciais de ensino alcançam maior destaque nesse cenário, permitindo a disponibilidade 

de cursos a distância. Por conseguinte, esse fator promove a forte atuação da EaD na 

disseminação de AVAs, propiciando a superação de limites relacionados ao espaço físico e a 

disponibilidade de tempo, favorecendo vantagens e facilidade de acesso aos usuários. Nesse 

contexto, é oportuno destacar que a finalidade da EaD não é interferir na educação presencial, 

mas complementá-la, por meio de um ambiente virtual flexível de ensino, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma educação construtiva (DANTAS, 2017). 

 

2.1.1 As TIC como Suporte à Aprendizagem  

 

 As transformações ocorridas na sociedade refletem diretamente nos seus diferentes 

cenários. Essas mudanças afetam, especificamente, os campos da ciência e da tecnologia e 

objetivam desenvolver práticas condizentes com as necessidades e anseios da sociedade, 

possibilitando o surgimento de diferentes formas de comunicação, informação e interação, 

perpassando por âmbitos cada vez mais variados. Deste modo, refletir a educação sem enfatizar 

o uso das tecnologias no processo de formação do conhecimento torna-se uma tarefa 

descontextualizada (GARCIA, 2013). 

 O ensino mediado por tecnologias constitui um recurso legalmente reconhecido no 

Brasil com a promulgação da LDB. Com isso, observa-se o uso constante das TIC no âmbito 

educacional, possibilitando formas de complementação dos saberes, nos níveis e modalidades 

de ensino. 

 A amplitude da referida Lei advém do entendimento de que a aprendizagem e as formas 

de comunicação podem ocorrer por diferentes meios, não estando restritos ao espaço físico da 
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sala de aula. Essa afirmação encontra respaldo na definição de Alves et al. (2006, p. 18), quando 

destacam que “as TIC são elementos potencializadores para ultrapassar a linearidade do espaço 

e do tempo, combinando diferentes maneiras, formas e proporções para movimentar as 

ressonâncias do saber e do conhecimento”. 

 Kenski (2010) também considera que a tecnologia permite estender o espaço escolar e 

acrescenta o fato desta dispor de ambientes e recursos que propiciam a formação de alunos mais 

participantes no processo de construção do conhecimento. No mesmo contexto, Almeida e 

Valente (2012, p. 60) afirmam que: 
 

Por meio das TIC, o desenvolvimento do currículo se expande para além das fronteiras 

espaço-temporais da sala de aula e das instituições educativas, supera a prescrição de 

conteúdos, [...] estabelece ligações com os diferentes do saber e acontecimentos do 

cotidiano e tornam públicas as experiências, os valores e os conhecimentos, antes 

restritos ao grupo presente nos espaços físicos, onde se realizava o ato pedagógico. 
  

 Considerando as concepções descritas, referentes às discussões de ampliação dos 

espaços de ensino ao fazer uso das TIC, pode-se afirmar que estas tecnologias podem ser 

consideradas ferramentas que permitem a dinamização do processo de ensino-aprendizagem, 

por meio de diversificadas formas de interação entre aluno e professor, propiciando novas 

abordagens e mediações no sistema educativo, que transcendem as barreiras de espaço físico 

antes delimitadas.  

 A utilização das TIC na educação surge como uma alternativa pedagógica, 

configurando-se como um recurso que favorece a criação de um ambiente de aprendizado 

apoiado na construção de um enfoque interdisciplinar. Esse contexto propicia contribuições e 

alterações no formato de ensino, podendo destacar-se: possibilidade de troca imediata de 

informações, adequação da informação aos estilos individuais de aprendizagem, organização 

abrangente de ideias, viabiliza maior interação entre os envolvidos no processo de ensino, 

provoca agilidade e favorece a disseminação e comunicação em diversos contextos (AMEN; 

NUNES, 2006). 

 Para Kenski (2007, p. 43-44), “a tecnologia é essencial para a educação [...], são 

indissociáveis [...]. A maioria é utilizada como auxiliar no processo educativo [...] e pode 

induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino”.  

 Segundo Fontana (2015), os recursos tecnológicos produzem alterações na metodologia 

de ensino e, consequentemente, no formato de instruir e aprender, permitindo o 

desenvolvimento de novas formas de interação e trocas na construção do conhecimento.  

 Diante das concepções anteriormente descritas, no que se refere ao emprego das TIC na 

educação, observa-se que as tecnologias são caracterizadas como ferramentas que permitem 
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uma nova configuração metodológica, o que inclui as formas de ensinar e de construir o saber. 

Assim, à medida que os recursos tecnológicos são empregados como suportes na construção do 

conhecimento, o espaço de ensino também é contemplado com consideráveis contribuições, 

devidamente frisadas no parágrafo anterior.  

 Reportando-se ainda ao emprego das TIC no âmbito educacional, uma orientação 

relevante é citada por Kenski (2007), quando ressalta que, apesar das TIC propiciarem 

modificações favoráveis na educação, é preciso que essas sejam pensadas e introduzidas de 

forma pedagógica, ou seja, que considerem as particularidades do ensino e da tecnologia 

proposta. Esse entendimento é similar ao defendido por Garcia (2013), quando enfatiza que a 

utilização descontextualizada dessas tecnologias em sala de aula não imprime alterações 

peculiares nas formas de ensino e aprendizado. Essas abordagens são condizentes com a visão 

de Nunes (2008), no momento que menciona a necessidade de conhecer maneiras de como fazer 

uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem para que estas produzam resultados 

positivos no âmbito educacional. 

 

2.1.2 Educação a Distância como Modalidade de Ensino 

 

 A intensificação da EaD no Brasil ocorreu com a aprovação da Lei no 9.394/96, que 

trata das diretrizes e bases da educação, pois possibilitou o “desenvolvimento e a vinculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada” (BRASIL, 1996, Art. 80), visando a democratização do ensino e a introdução de 

novas tecnologias no processo de formação. 

 O Decreto nº 9.057/17, em seu Art. 2º, ressalta que a educação básica e a superior podem 

ser ofertadas na modalidade a distância, desde que conferidas as condições de acessibilidade 

que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados (BRASIL, 2017). 

 A Portaria nº 1.134/2016 destaca que: 

 
Art. 1º As instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de 

graduação reconhecido poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de 

seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas 

na modalidade a distância. 

§ 1º As disciplinas referidas no caput poderão ser ofertadas, integral ou parcialmente, 

desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do 

curso (BRASIL, 2016).   
 

 As disciplinas ofertadas nessa modalidade educacional, tratadas no Art. 1º do Decreto 

1.134/16, precisam inserir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que utilizem o emprego 
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das TIC para a obtenção dos objetivos pedagógicos, além de prever encontros presenciais e 

atividades de tutoria (BRASIL, 2016).      

 Quanto às definições do termo, a depender do perfil empregado pelos autores, 

apresentam pontos em comum e características especiais que as diferenciam. De acordo com a 

concepção de Oliveira et al. (2015), a EaD representa uma ferramenta instrutiva apoiada no uso 

de recursos tecnológicos e de procedimentos pedagógicos, permitindo maior flexibilidade de 

tempo e espaço de estudo. Em concordância, Tori (2010) acrescenta que a EaD possibilita 

eliminar distâncias por meio das tecnologias, permitindo a redução de barreiras no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 O decreto 9.057/17, em seu Art. 1º, caracteriza a educação a distância como: 
 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos (BRASIL, 2017). 
  

 Diante das abordagens elencadas, a educação a distância pode ser considerada uma 

modalidade de ensino representativa e flexível no âmbito educacional, pois configura um 

recurso que auxilia na disseminação do conhecimento e na ampliação de práticas pedagógicas 

não limitadas ao espaço físico da sala de aula e que podem ser desenvolvidas em horários 

programados de estudo, adaptáveis ao perfil do usuário. 

 Historicamente, a primeira fase da EaD ocorreu por meio de correspondência. Na 

sequência outros instrumentos foram sendo utilizados na segunda fase, como, por exemplo, o 

uso da rádio e da videodifusão. A terceira e a quarta foram marcadas, respectivamente, pelo 

emprego de tecnologias multimídia (texto, áudio e vídeo, concomitantemente) e pela utilização 

de comunicação mediada por computador (RUMBLE, 2000, p. 53-55). Assim, a datar do século 

XX, observa-se um maior fortalecimento dessa modalidade educacional, quando esta passa a 

utilizar recursos audiovisuais para a transmissão de informações. No entanto, somente a partir 

da inserção das evoluções tecnológicas foi que a EaD apresentou maior destaque, em 1980 

(CHERMANN; BONINI, 2000). Na quinta fase predomina o uso de tecnologias voltadas à 

internet, em que as formas de ensino e o desenvolvimento da aprendizagem ocorrem de maneira 

on-line (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

 A utilização mediante a internet pode ser efetivada em AVAs. Esses ambientes de 

aprendizagem permitem a disposição de conteúdos para a realização de estudo, para a aplicação 

de tarefas, bem como para o desenvolvimento da comunicação, que é concebida por meio de 
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recursos disponíveis em ferramentas sociais, como fóruns e chats, instrumentos bastante 

empregados para promover a interação entre educandos e educadores (CAPELETTI, 2014).  

 Referente às vantagens em utilizar a EaD, Mendonça (2010) enumera as seguintes 

contribuições: permite ao aluno controlar o seu desempenho de estudo e, em momento 

posterior, realizar a avaliação da sua aprendizagem; possibilita a utilização de materiais 

interativos; propicia o processo de avaliação constante do nível de conhecimento dos alunos 

com relação aos conteúdos trabalhados; permite a definição dos horários e locais de estudos 

que melhor se adequem ao perfil individual de cada usuário; favorece a interação interpessoal 

e viabiliza a conciliação de estudo com a prática de trabalho.  

 Tratando da abordagem anteriormente citada, Claro (2016) aponta aspectos em comum 

quanto às contribuições da EaD e acrescenta outras vantagens em utilizar essa modalidade 

educativa, como: a possibilidade de acessar plataformas web via dispositivos móveis; a 

disponibilidade dos alunos registrar suas dúvidas e receber orientações por meio de fóruns, que 

consiste em um ambiente reservado para discussões entre grupos, professores e orientadores; a 

dinamicidade, em que a interação ocorre de forma virtual, facilitando a participação dos 

usuários que apresentam características de timidez, pois, na forma presencial de ensino, fazer 

com que essa atuação se torne mais efetiva exige um maior esforço por parte dos envolvidos no 

processo; além de permitir ao discente programar o seu ritmo de estudo e redução dos custos 

com infraestrutura.            

 Perante o exposto, observa-se que a EaD favorece a aplicação de novas estratégias de 

ensino e aprendizagem, que possibilita o desenvolvimento da autonomia, o cumprimento de 

responsabilidades, bem como a redução de barreiras que dificultam o acesso ao conhecimento 

e à educação continuada. No entanto, esse nível de autonomia não deve ser confundido com 

falta de acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno, ou seja, cabe ao professor 

participar ativamente de todas as etapas de aprendizado dos estudantes, auxiliando-os sempre 

que necessário. Deste modo, o docente irá exercer funções fundamentais nesse processo de 

comunicação educativa, que incluem: estimular a formação de equipes e o diálogo entre os 

grupos e instigar a formulação e resolução de problemas, pois, segundo Hack (2017, p. 60), é 

preciso “potencializar os processos comunicacionais para que haja cooperação, dialogicidade, 

cumplicidade e afetividade entre os envolvidos”. 

 Quanto ao perfil esperado de um estudante que opta em obter sua formação por meio da 

modalidade a distância, é importante destacar a necessidade de observância aos seguintes 

requisitos: foco nos objetivos que se deseja alcançar, maturidade e consciência dos direitos e 
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deveres, dedicação, habilidade de gerenciar o tempo disponível, disciplina, motivação para 

interagir e cooperar com os demais participantes do grupo, seriedade, capacidade de iniciativa, 

autodidatismo e pontualidade no cumprimento das atividades propostas (HACK, 2014, p. 36-

38).          

 

2.1.3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem como Ferramenta de Ensino    

 

 Atualmente, observa-se o crescimento constante de AVAs nas instituições de ensino, 

com a utilização de ferramentas semipresenciais de ensino que auxiliam no processo de 

aprendizagem. Behar (2009) apresenta alguns dos principais exemplos desses ambientes 

virtuais: Moodle, Teleduc, AulaNet, E-proinfo, FirstClass Classrooms, ROODA, Planeta 

ROODA, WebCT, entre outros, que são resultantes de ambientes acadêmicos e comerciais. O 

primeiro é uma das plataformas mais utilizadas pelos estudantes, tanto em instituições públicas 

quanto em privadas. As justificativas dão-se pela facilidade de operacionalização de sua 

interface e por ser um software livre, que possibilita realizar alterações adequadas às 

necessidades de cada instituição de ensino. 

 A autora supracitada afirma que, embora existam diferentes tipos de ambientes, em 

regra todos partilham tecnologias comuns. Continua ainda definindo os AVAs como um espaço 

que emprega recursos da internet e que conta com a participação e interação entre os usuários 

e com formas de comunicação estabelecidas por meio de uma plataforma, no intuito de 

possibilitar um ambiente de aprendizagem. 

 O Moodle é um AVA criado na linguagem de programação PHP (Hypertext 

Preprocessor) (PHP, 2011), que usa o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL 

(Structured Query Language) (MYSQL, 2011). Possui código aberto, sendo distribuído 

livremente sobre a licença GNU (Gnu's Not Unix) GPL (General Public License) (GPL, 2007), 

o que facilita a sua utilização por aqueles que almejam ofertar cursos a distância por intermédio 

da Web (MOODLE, 2018; SILVA, 2012). É um ambiente de aprendizagem que permite dispor 

materiais em formatos de texto, áudio e vídeo, além de oferecer recursos de comunicação 

síncrona, com o emprego de chats, e assíncrona, com o uso de fóruns de discussão, wikis e blogs 

(MORENO; LEITE; AJSEN, 2013). 
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2.1.4 O Ensino Híbrido  

 

 Uma estratégia pedagógica que vem sendo empregada no âmbito educacional é a 

utilização do ensino híbrido ou blended learning, caracterizado como um meio de educação 

formal que permite ao docente combinar dois momentos de aprendizagem, definidos da 

seguinte forma: o primeiro possibilita aos discentes estudar os conteúdos e as instruções 

mediante o uso de recursos on-line e o segundo assegura que o ensino ocorra no próprio espaço 

físico da sala de aula (STAKER; HORN, 2012). 

 Este tipo de ensino pode ser empregado em diferentes tipos de metodologia, como 

exemplo, na Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom), sendo considerada uma estratégia 

ativa e um modelo híbrido que permite a otimização do tempo despendido pelo professor na 

propagação dos conteúdos ministrados, bem como no alcance do aprendizado (MORAN, 2018).  

 No primeiro momento de aplicação da metodologia supracitada, os conteúdos e as 

instruções são propostos aos alunos de forma prévia, ou seja, antes da realização da aula, sem 

que haja a necessidade de o estudante estar fisicamente presente na sala de aula. Logo, os 

conteúdos são estudados de forma on-line, mediante a utilização das TIC, especificamente, por 

intermédio de um AVA. Contemplada a fase do estudo antecipado, prossegue-se para o 

aprofundamento dos conteúdos, momento realizado na sala de aula, de forma presencial, com 

a realização de atividades práticas que podem ser: resolução de problemas e projetos, discussão 

em grupo e laboratórios (VALENTE, 2018). 

 É importante destacar que a metodologia PBL também possibilita aplicar a 

aprendizagem híbrida, além de permitir empregar formas isoladas ou combinadas de ensino, 

entre as opções se incluem as modalidades presencial, semipresencial e on-line.        

 Para Moran (2018), a aprendizagem híbrida enfatiza a flexibilidade, bem como a 

associação e compartilhamento de recursos, que incluem desde espaços, materiais e técnicas a 

tecnologias, que integram o processo de ensino. Atualmente, o ensino híbrido possui uma 

mediação tecnológica acentuada, estabelecido como: físico-digital, móvel, ubíquo8 e realidade 

física e aumentada, o que permite a realização de diferentes combinações de atividades a serem 

desenvolvidas. Para o autor, a conciliação dosada da aprendizagem híbrida com o emprego de 

                                                           

8 A ubiquidade pode ser compreendida como uma habilidade de comunicação a qualquer tempo e hora, por meio 

de dispositivos móveis dispersos pelo meio ambiente (WEBER; SANTOS, 2013). A tecnologia ubíqua é uma 

expressão que se refere à progressiva interação dos meios informáticos nos diferentes contextos de 

desenvolvimento dos seres humanos, de maneira que não são percebidos como objetos diferenciados” (COLL; 

MONEREO, 2010, p. 46).  
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metodologias ativas auxilia no aumento da percepção, do conhecimento e das competências. 

No entanto, salienta que a inserção das tecnologias na sala de aula também gera situações de 

apreensão e desafios, somadas a novas possibilidades de ensino e aprendizagem. 

 Observa-se que, tão importante quanto dispor de ferramentas tecnológicas ágeis e 

interativas no espaço escolar, é possuir formas de conhecimento de como utiliza-las. A 

combinação dessas ferramentas, associadas ao fator conhecimento, assegura ao educador 

possibilidades e segurança de inserir recursos digitais na sua prática pedagógica, partindo do 

entendimento que é preciso formar profissionais que se adequem às constantes mudanças 

ocorridas no cenário educacional, decorrentes do avanço e da inserção das TIC nas mais 

diversas áreas da sociedade (CARDOSO; BACK; TEIXEIRA, 2015). 

 A necessidade de obtenção de conhecimento acerca da utilização das ferramentas 

tecnológicas anteriormente expressas, deriva da concepção de que a amplitude do termo 

tecnologia, com ênfase na mídia, não representa apenas um instrumento que tem como 

propósito a transmissão e compartilhamento de informações, mas constitui-se como um suporte 

para o estabelecimento de mensagens, fator considerado importante na estruturação de ideias e, 

consequentemente, no processo de formação da mente e no entendimento da realidade 

(MARTINO, 2014). 

 Segundo a concepção de Moran (2018), as tecnologias acrescem novas perspectivas de 

pesquisa, compartilhamento em rede, publicações, ampliação e otimização de espaços e tempos, 

permitindo o monitoramento das etapas desenvolvidas no processo, contribuindo para a 

obtenção de resultados perceptíveis, bem como para o alcance de possíveis avanços e para a 

detecção e superação de dificuldades. 

 Diante do exposto, observa-se que o uso das TIC torna-se essencial para a obtenção do 

conhecimento e de informações, sendo que a utilização destas, no âmbito educacional, requer 

a adoção de estratégias que auxiliem no processo de aprendizagem, no intuito de que estas 

possam representar, com efeito, ferramentas pedagógicas que permitam ampliar as diferentes 

formas de transmissão do saber, o que exige preparo adequado da equipe docente e discente.              

 

2.2 Metodologias Ativas de Aprendizagem 

 

 Esta seção trata do surgimento das metodologias ativas no Brasil. Para discorrer sobre 

essa abordagem, foram inseridos os seguintes tópicos: surgimento, conceituações do termo, o 

papel do aluno e do professor no processo de ensino-aprendizagem e o emprego das 

metodologias ativas no âmbito educacional. 
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 Para Moran (2018), “metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de 

ensino e aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, 

específicas e diferenciadas”. Em síntese, representam um requisito essencial no ensino, pois 

têm como finalidade orientar a execução de procedimentos, bem como definir e descrever os 

métodos que serão utilizados para a obtenção dos objetivos propostos. 

 A adoção de metodologias específicas implica seguir características metodológicas 

inerentes a estas. Uma mudança observável nesse contexto trata da figura do aluno e do 

professor, pois, dependendo do método de ensino empregado, a mediação do conhecimento 

ocorrerá de diferentes formas. 

 Em linha de raciocínio, considerando uma abordagem tradicional de ensino, observa-se, 

por parte do aluno, características menos participativas na construção do seu conhecimento, 

atuando de forma passiva na maioria das situações de aprendizagem propostas. Partindo da 

abordagem supracitada, é importante mencionar o papel do professor como figura detentora do 

conhecimento e a supervalorização dos conteúdos, apresentando como característica marcante 

o processo memorização. Procedendo dessa análise, percebe-se que as constantes mudanças 

ocorridas no cenário educacional contribuíram para o surgimento de tendências pedagógicas 

centradas no aluno e no processo de ensino-aprendizagem, o que possibilitou redefinir novas 

formas de ensinar e aprender. 

 Com base nas definições metodológicas anteriormente citadas, observa-se que as 

metodologias ativas surgem como alternativas pedagógicas, permitindo que a aprendizagem 

ocorra por meio da descoberta, da investigação e da resolução de problemas. No entanto, é 

preciso utilizar situações instigantes, que permitam ao aprendiz desenvolver as habilidades de 

raciocínio, formulação de conceitos, argumentação, criticidade, reflexão, interação, análise de 

atitudes e valores, entre outras (VALENTE, 2018). 

 

2.2.1 O surgimento das metodologias ativas 

 

 O surgimento das metodologias ativas no Brasil está associado ao Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova, que ocorreu em 1932. O idealizador desse movimento centra-se na 

figura de John Dewey (1859-1952), filósofo e pedagogo norte-americano, que já embasava suas 

ideias na valorização de uma aprendizagem mediada pela participação concomitante do 

professor e aluno e na importância de considerar o discente como foco do processo de ensino e 

principal articulador da sua aprendizagem, enfatizando suas necessidades e interesses 

(MENEZES; SANTOS, 2001). 
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 Nessa concepção de ensino prevalece a valorização da diversidade, o respeito às 

individualidades do sujeito, a construção de uma sociedade democrática, bem como 

fundamenta-se no pilar da educação aprender fazendo, em que faz uso da ação e da experiência 

concreta (GADOTTI, 2001).                        

 As transformações nas formas de ensinar baseiam-se na concepção de que “aprender 

não é memorizar, estocar informações, mas reestruturar seu sistema de compreensão de mundo” 

(PERRENOUD, 2000, p. 30). Essa afirmação implica ressaltar que a simples transmissão de 

conteúdos e informações não significa que houve aprendizagem por parte do aprendiz. Portanto, 

conclui-se que o processo de ensino é abrangente e envolve variantes que precisam ser 

devidamente contextualizadas. Neste sentido, é preciso a adoção de metodologias pedagógicas 

que possibilitem ressignificar a forma como os alunos são vistos no espaço escolar, partindo da 

concepção de que estes já trazem consigo saberes essenciais para o seu processo de formação. 

 

2.2.2 Conceituações do Termo   

 

 A definição do termo metodologia ativa é tratado por diferentes autorias, porém, 

percebe-se semelhanças na forma de abordagem quanto à sua finalidade. Segundo Berbel (2011, 

p. 29), “as metodologias ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, 

utilizando experiências reais ou simuladas”. Para Mitre et al. (2008), é uma estratégia de ensino-

aprendizagem, pois tem como objetivo instigar o discente, por meio da utilização de problemas, 

para o envolvimento ativo do aluno na construção do seu conhecimento, bem como para a 

formação de grupos tutoriais de trabalho. 

 De acordo com Bastos (2006), as metodologias ativas são processos interativos de 

conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais e/ou coletivas, com o 

propósito de obter soluções para um problema. 

Diante dos conceitos elencados, observa-se que o uso de problemas é empregado como 

um recurso de ensino e como um mecanismo disparador para a interação entre os grupos de 

alunos e para o processo de aprendizagem. Deste modo, o estudo por meio da resolução de 

problemas propicia ao aprendiz visualizar alternativas e possibilidades, bem como se posicionar 

diante de situações que exijam a tomada de decisões em contextos complexos, o que contribui 

para o aprimoramento de competências relacionadas à autoaprendizagem e ao 

autogerenciamento de suas necessidades (OLIVEIRA et al., 2015). 
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 Para caracterizar a ocorrência da aprendizagem ativa, Barbosa e Moura (2013, p.55) 

afirmam que: 

[...] ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo – ouvindo, falando, 

perguntando, discutindo, fazendo e ensinando, sendo estimulado a construir o 

conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva do professor. Em um ambiente 

de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, facilitador do 

processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única de informação e 

conhecimento. 
 
 

 Diante da definição exposta, depreende-se que a essência da aprendizagem ativa é 

oportunizar ao discente a possibilidade de atuar de forma participativa na formação do seu 

conhecimento, considerando-o como sujeito no processo de aprendizagem, com valorização de 

seus conhecimentos prévios, suas experiências e seus valores. 

 

2.2.3 O Papel do Aluno e do Professor no Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

 O emprego de metodologias ativas como estratégia de ensino possibilita ao professor 

atuar como facilitador, interagindo e auxiliando o aluno em todas as etapas do processo de 

aprendizagem. Logo, uma das características marcante dessas metodologias é propiciar ao 

estudante mais autonomia e participação no espaço de aula, estimulando uma abordagem de 

ensino-aprendizagem crítica e reflexiva. No entanto, instigar o discente a participar individual 

e coletivamente das atividades propostas é uma tarefa importante e desafiadora das 

metodologias ativas.   

 No método ativo, os alunos são considerados protagonistas do processo das ações 

pedagógicas e o conhecimento é concebido de forma colaborativa. A figura 2 apresenta alguns 

dos princípios predominantes ao se utilizar as metodologias ativas. 
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Figura 2: Princípios das Metodologias Ativas no Processo de Ensino-aprendizagem 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Com base na figura 2, observa-se que as metodologias ativas configuram alternativas 

que auxiliam no desenvolvimento da autonomia e na participação do aluno no seu processo de 

construção da aprendizagem, de forma dinâmica e colaborativa, por meio da intermediação do 

professor. 

 

2.2.4 O Emprego das Metodologias Ativas no Âmbito Educacional   

 

 A definição de Moran (2018) com relação às metodologias ativas, enfatiza que estas são 

artifícios que objetivam a construção da aprendizagem de forma flexível, colaborativa e híbrida. 

Em um contexto digital, se exteriorizam por meio de modelos de ensino híbridos. Deste modo, 

a utilização combinada de metodologias ativas com modelos híbridos favorece o aumento 

significativo da percepção, dos saberes e das competências. 

METODOLOGIAS ATIVAS 

MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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PROFESSOR 

“Facilitador” 

ALUNO 

“Protagonista” 

Participação ativa, autonomia, valorização dos conhecimentos 

prévios, trabalho em grupo, estímulo ao pensamento crítico e 

reflexivo, aplicação concomitante de teoria de prática... 
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 A opção pela utilização das metodologias ativas no espaço de aprendizagem vem 

frequentemente crescendo, especialmente, no Ensino Superior. Nesse nível de educação, essas 

metodologias são principalmente empregadas em cursos que utilizam a EaD, por meio de 

AVAs, pois, nesse ambiente, o aprendizado colaborativo é elementar para o êxito do trabalho 

proposto, tanto do grupo quanto para o desempenho individual. Nesse enfoque, a área da Saúde 

vem se destacando por fazer uso desses ambientes virtuais de aprendizagem para disponibilizar 

cursos com ênfase na formação continuada dos profissionais do ramo (OLIVEIRA et al., 2015). 

 Existem várias estratégias relacionadas às metodologias ativas que têm como principal 

finalidade auxiliar o processo de ensino-aprendizagem do educando, dentre estas pode-se 

destacar: Aprendizagem por Meio de Jogos (Game-Based Learning – GBL), Sala de Aula 

Invertida (Flipped Classroom), Aprendizagem Baseada em Equipes (Team-Based Learning - 

TBL), Método do Caso ou Discussão e Solução de Casos (Teaching Case), Aprendizagem 

Baseada em Problemas (Problem-Based Learning), entre outras (VALENTE, 2018). É 

importante salientar que a abordagem deste trabalho está voltada para a PBL, pelo fato dessa 

apresentar eficácia com relação a outros métodos de ensino e em razão da referida metodologia 

está obtendo um significativo espaço na estrutura curricular de várias instituições de ensino. 

Deste modo, essa metodologia está devidamente descrita no capítulo 4 deste trabalho. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 O desenvolvimento deste capítulo resulta de uma revisão de literatura e tem como 

finalidade apresentar trabalhos relacionados ao problema de pesquisa, como forma de obter 

fundamentação teórica e de identificar outras abordagens de investigação acerca do tema.   

 A procura dos trabalhos foi realizada com base na seleção de produções que reúnem os 

descritores de busca: PBL, TIC, Moodle, Medicina e ensino-aprendizagem. O levantamento 

dos dados da pesquisa foi realizado na biblioteca eletrônica da SciELO e no Google Acadêmico, 

utilizando páginas em qualquer idioma e com recorte temporal compreendido entre 2010 a 

2018. 

 Quantos aos materiais selecionados foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

I1) Documentos em formato digital disponíveis na internet;  

I2) Produções que compreenda a combinação de aplicação da PBL com ferramentas das TIC 

voltadas ao âmbito educacional; 

I3) As publicações que apresentem palavras dos critérios de busca no seu título, resumo ou 

metodologia; 

I4) Produções científicas escritas em qualquer idioma; 

I5) Produções publicadas nos últimos nove anos (2010-2018).  
 
 No que se refere aos critérios de exclusão definidos, pode destacar: 

E1) Produções que não empreguem simultaneamente a aplicação da PBL com ferramentas das 

TIC voltadas ao âmbito educacional; 

E2) Produções duplicadas ou semelhantes; 

E3) Produções com mais de nove anos de publicação. 
 
 Com base na aplicação dos critérios de inclusão e exclusão anteriormente descritos, 

pode-se elencar os seguintes trabalhos relacionados:   

 Pontes (2010) propõe a modelagem e análise de uma arquitetura de agentes para suporte 

à colaboração na PBL em ambientes virtuais de aprendizagem, com o objetivo de atender, 

detectar e corrigir problemas inerentes à implantação dessa metodologia. Somada à arquitetura 

proposta, foi inserido um agente animado de interface que apresenta características 

socioafetivas. Assim, uma vez que o agente identifica um problema, o agente animado de 

interface atua na tentativa de tentar resolvê-lo ou minimizá-lo, motivando o aluno a participar 

das atividades e discussões propostas, por meio da utilização de expressões faciais, gestos, sons 

e mensagens textuais, a depender do grau de passividade apresentado pelo usuário. O 
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desenvolvimento da modelagem dessa arquitetura fundamentou-se nos modelos e 

características da metodologia Prometheus, com o auxílio da ferramenta Prometheus Design 

Tool (PDT). 

 Como característica distintiva, este trabalho apresenta uma ferramenta computacional 

desenvolvida como  suporte ao ciclo de aplicação da PBL, com o intuito de minimizar as 

dificuldades de implementação dessa metodologia e de auxiliar o papel do facilitador e dos 

alunos nesse processo. Somadas às funcionalidades da ferramenta, utiliza recursos 

colaborativos de chat e fórum e não emprega o agente animado socioafetivo, mas insere o uso 

de agentes inteligentes que auxiliam na identificação de possíveis dificuldades na execução da 

metodologia, enviando notificações, quando detectado o não cumprimento ou atraso de um dos 

passos do ciclo da PBL.        

 Bremgartner e Netto (2011) apresentam um SMA para adaptação de AVAs, com o 

propósito de auxiliar estudantes que apresentem dúvidas ou erros ao executarem as atividades 

propostas pelo professor. O auxílio é baseado na recomendação personalizada de estudantes 

com perfis adequados, fundamentados em suas habilidades e competências específicas, 

possibilitando assistir os alunos que apresentarem dúvidas ou erros em atividades. Como 

diferencial, este trabalho apresenta uma arquitetura multiagente para auxiliar especificamente 

a aplicação correta da PBL. Para isso, integra um módulo ao Moodle, que foi desenvolvido com 

a finalidade de suporte à aplicação do ciclo da PBL. 

 Mezzari (2011) apresenta um estudo realizado na Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), com alunos do primeiro semestre do primeiro ano do curso 

de Medicina. A autora propõe o uso da PBL como metodologia de reforço ao ensino presencial, 

na modalidade EaD, utilizando o AVA Moodle da Instituição como instrumento. Esse ambiente 

de aprendizado foi utilizado para disponibilizar aos alunos materiais e questões a serem 

respondidas sobre o conteúdo trabalhado e para o uso dos recursos de chat e fórum de discussão, 

que foram empregues como instrumentos de avaliação dos estudantes.   

 Como característica distintiva deste trabalho, destaca-se o uso do AVA Moodle como 

mecanismo para o desenvolvimento de uma ferramenta computacional de suporte à PBL, que 

permite executar, de forma específica, o ciclo de aplicação dessa metodologia, além de dispor 

dos recursos de chat e fórum. Desta modo, o fórum foi utilizado como forma de monitorar o 

estudo individual do aluno e a participação dos grupos durante a fase de resolução dos 

problemas propostos, com o intuito de minimizar dificuldades de aplicação da PBL. A forma 
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de avaliação está fundamenta no desempenho e na participação alcançados pelo estudante 

durante o cumprimento de todos os passos de aplicação da metodologia proposta. 

 Bez (2013) propõe um modelo para o uso de ferramentas tecnológicas, com ênfase para 

simuladores de casos clínicos, como forma de apoiar o processo de implementação de métodos 

ativos de aprendizagem no ensino de Medicina, com destaque para a utilização da metodologia 

PBL e da problematização. Como característica distintiva, este trabalho apresenta uma 

ferramenta computacional especificamente desenvolvida para suporte ao ciclo de aplicação da 

PBL.  

 Dourado et al (2013) apresenta uma discussão que trata da possibilidade de utilização 

da PBL no formato on-line por meio do emprego de recursos presentes em ferramentas de 

comunicação web ou em AVAs, como forma de minimizar as dificuldades de diálogo 

resultantes da separação física entre os intervenientes e de verificar em que medida essas 

ferramentas refletem na efetividade de execução dessa metodologia. Como característica 

distintiva, este trabalho já contempla a aplicação da PBL nos formatos semipresencial e on-line 

de ensino, por meio de uma ferramenta computacional integrada ao AVA Moodle.         

 Fontes (2013) apresenta uma arquitetura multiagente de apoio à PBL, com o propósito 

de atender as principais metas relacionadas ao cumprimento do ciclo de execução dessa 

metodologia, objetivando a sua correta aplicação. Para isso, integra ao Moodle um módulo 

desenvolvido especificamente para atender aos principais requisitos da PBL e um SMA de 

forma a auxiliar o facilitador na detecção de possíveis problemas de colaboração e na 

minimização de possíveis dificuldades inerentes à implantação dessa metodologia de 

aprendizagem. 

 Rocha (2015) aponta uma abordagem que discute a impacto das TIC no ensino e no 

processo de formação do conhecimento, destacando a necessidade de utilização de ferramentas 

on-line na educação, especificamente na área da Saúde. Como característica distintiva, este 

trabalho apresenta uma ferramenta computacional de suporte à PBL que permite a aplicação 

dessa metodologia nos formatos on-line e semipresencial de ensino como forma de auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem.         

 Carlos (2016) apresenta o desenvolvimento e avaliação de um SMA, com base na 

proposta de Fontes (2013), objetivando auxiliar o facilitador e os estudantes na implantação da 

PBL no AVA Moodle. Para isso, foi necessário o autor realizar alterações nos SMA, bem como 

incluir e excluir agentes específicos, de forma a otimizar a aplicação de tarefas relacionadas à 

identificação e monitoramento de problemas, de sessões e do grupo. 
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 Como característica distintiva das propostas apresentadas por Fontes (2013) e Carlos 

(2016), este trabalho objetiva analisar fatores relacionados ao âmbito pedagógico, produzidos 

pela combinação da utilização da ferramenta computacional Problem com a metodologia PBL, 

que fazem referência ao processo de ensino-aprendizagem.  Para isso, durante e após a fase de 

utilização da ferramenta, foram observados os seguintes elementos pedagógicos: as atividades 

e etapas de aplicação, relatórios de acesso, nível de participação e colaboração dos alunos, 

responsabilidade, autonomia, interação, feedbacks de avaliação de desempenho individual e 

coletivo, autoavaliação e observância ao cumprimento do ciclo da PBL. 

 O procedimento utilizado para a obtenção dos elementos pedagógicos referidos deu-se 

por meio da observação sistemática dos dados disponíveis na ferramenta computacional, por 

intermédio do procedimento estudo de caso e mediante a aplicação de questionários de 

avaliação, que foram utilizados como instrumentos de validação da pesquisa. Deste modo, a 

ferramenta Problem foi utilizada como instrumento de coleta, com o intuito de auxiliar o 

facilitador e os estudantes na aplicação da PBL na modalidade EaD, permitindo o 

acompanhamento contínuo do processo de ensino-aprendizagem. 

 É necessário destacar que tão importante quanto o monitoramento das formas de 

operacionalização, participação e colaboração desenvolvidas na ferramenta Problem, é analisar 

os reflexos destes fatores no processo de aprendizagem. Com base na análise desses reflexos é 

possível identificar e/ou minimizar dificuldades e desafios que influenciam no aprendizado, 

permitindo ainda extrair dados que possam fundamentar possíveis implementações na 

ferramenta, caso seja observado que alguma das suas funcionalidades influenciaram ou 

dificultaram de forma não satisfatória o processo de aprendizagem. 

 Na sequência, Oliveira e Padilha (2017) apresentam uma abordagem sobre a utilização 

combinativa da metodologia PBL com o AVA Moodle no curso de Medicina da UFPE (campus 

Caruaru). O Moodle foi utilizado como ferramenta de apoio para a postagem de materiais. 

Como elementos distintivos, este trabalho apresenta as seguintes características: utilização de 

uma ferramenta computacional específica para apoio à PBL integrada ao AVA, criação de 

fóruns de discussão para cada objetivo de aprendizagem definido pelos grupos e registros das 

avaliações e dos relatórios de sessão em formulários específicos disponíveis na própria 

ferramenta. 

 A tabela 3 apresenta a relação dos trabalhos anteriormente citados, como forma de 

esquematizar as produções científicas relacionadas à pesquisa. 
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Tabela 3: Relação de Trabalhos Relacionados 

NÚMERO TRABALHO ANO AUTOR(A/ES) INSTITUIÇÃO 

T1 DISSERTAÇÃO 2010 PONTES, A. A. A. UFERSA/UERN 

T2 ARTIGO 2011 
BREMGARTNER; 

NETTO 
UFAM 

T3 ARTIGO 2011 MEZZARI, A. UFCSPA 

T4 TESE 2013 BEZ, M. R. UFRGS 

T5 ARTIGO 2013 DOURADO, L. et al. UMinho 

T6 DISSERTAÇÃO 2013 FONTES, L. M. de O. UFERSA/UERN 

T7 ARTIGO 2015 ROCHA, J. S. Y. FMRP/USP 

T8 TCC 2016 CARLOS, D. G. UFERSA 

T9 ARTIGO 2017 
OLIVEIRA, C. C. BRAZ 

de; PADILHA, M. A. S. 

UFPE (Campus 

Caruaru)   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 A partir das pesquisas realizadas foi possível identificar os conteúdos já produzidos 

sobre o tema, os principais enfoques e características em comum, as contribuições e lacunas, o 

processo de evolução das investigações, possibilidades de ampliação de trabalhos futuros, entre 

outros aspectos. A tabela 4 apresenta a relação de características entre os trabalhos relacionados 

tratados nesse documento. 

 

 

Tabela 4: Relação de Características entre os Trabalhos Relacionados 

CARACTERÍSTICAS 
TRABALHOS RELACIONADOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Uso do AVAs Moodle ou demais 

plataformas virtuais de aprendizagem 
 X X X X X X X X 

Uso de Módulo integrado ao Moodle      X  X  

Combinação da aplicação da PBL com 

ferramentas tecnológicas  
X X X X X X X X X 

Possibilidade de combinar diferentes 

formatos de aplicação da PBL  
X 

 
X  X X  X X 

Aplicação de questionário de avaliação   X X X   X  

Utilização de chat   X   X  X  

Utilização de fórum   X   X  X X 

Uso de Arquitetura/Sistema Multiagente X X    X  X  
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Uso de seminário       X   

Uso de Oficina    X      
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Após a análise dos trabalhos anteriormente citados, observa-se o constante emprego de 

recursos e ferramentas tecnológicas no âmbito educacional, com ênfase para os formatos 

semipresenciais e on-line de ensino. Para Tan (2003 apud DOURADO et al., 2013), a 

possibilidade de combinar a mediação presencial com a tecnológica caracterizará a 

aprendizagem do futuro. A partir dessa definição, percebe-se o destaque para o uso de recursos 

tecnológicos como forma de promover a aprendizagem e de permitir espaços dinâmicos e 

flexíveis de ensino. 
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4 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 

 

 Este capítulo trata do surgimento da PBL como metodologia ativa de ensino. Para 

discorrer sobre essa abordagem, foram inseridos os seguintes tópicos: contextualização; 

sistematização do ciclo de aplicação da PBL, detalhando os passos de execução dessa 

metodologia, bem como as figuras e funções atuantes nesse processo; além de destacar o uso 

de problemas como estratégia de ensino. 

 Partindo dessa abordagem, é importante destacar que o emprego de práticas pedagógicas 

e de metodologias de ensino que estimulem a participação ativa dos alunos, que instiguem a 

autonomia, que valorizem as características individuais e os conhecimentos prévios e que 

possibilitem aplicar a correlação entre teoria e prática, torna-se cada vez mais necessário em 

um contexto educacional, pois percebe-se que essa inter-relação de conceitos e aplicabilidade 

auxilia no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, essa combinação ainda é uma 

estratégia pouco utilizada pelas instituições de ensino. 

 Ausubel (1980), representante da corrente cognitiva e idealizador da teoria da 

Aprendizagem Significativa9, enfatizava nos seus princípios a importância de valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos no processo de construção do conhecimento. Para o autor, 

considerar este fator influencia diretamente no processo de ensino-aprendizagem, pois propicia 

ao professor perceber os conteúdos já compreendidos e os que precisam ser assimilados pelos 

alunos, contribuindo diretamente para a construção do aprendizado, visto que cria condições 

favoráveis para que o estudante participe ativamente desse processo. Nesse contexto, observa-

se que a característica de valorização dos conhecimentos prévios, também versada na PBL, 

estende-se a outras teorias de aprendizagem e representa o alicerce para a consolidação de novos 

saberes. 

 Com base na definição citada, é notória a necessidade de planejar ações de ensino 

partindo da contextualização dos saberes já consolidados até a adoção de práticas pedagógicas 

que possibilitem desenvolver novas construções do saber, bem como que propiciem 

ressignificar o papel do aprendiz no espaço escolar. Assim, pode-se afirmar que uma das 

                                                           

9 “Aprendizagem Significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva 

e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe [...]. Caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e 

conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos 

adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade 

cognitiva” (MOREIRA, 2011, p. 13-14).   
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maiores virtudes do ensino é intermediar as diferentes formas de conhecimento, propiciando 

novos olhares para com a compreensão da realidade. 

 Conforme Serafim e Sousa (2011), os princípios da educação devem estar pautados na 

construção de interações entre sujeitos e objetos, para que desta forma se desenvolva o processo 

de aprendizagem. Em concordância com tal afirmação, Lévy (1993) enfatiza que o processo de 

assimilação do conhecimento torna-se mais compreensível quando há uma participação ativa 

na construção do saber. 

 

4.1 Contextualização 

  

 No intuito de enfatizar o papel das instituições de ensino no que se refere à participação 

ativa do aluno, Moran (2018) afirma que as escolas devem representar espaços de suporte à 

aprendizagem, para que os envolvidos nesse contexto sintam-se motivados e inseridos no 

processo de formação do conhecimento. Deste modo, o autor acrescenta que, devido a essa 

necessidade, as escolas estão introduzindo práticas pedagógicas focadas no aprender 

ativamente, fazendo uso de problemas e associando períodos individual e em grupo. Nessa 

situação, o professor atua de forma mais ampla e complexa, somada às funções de coordenação 

das atividades didáticas e redefinição do currículo. Em vista disso, faz-se necessária a adoção 

de metodologias de ensino concordantes às características vigentes da sociedade, em que 

predomina a combinação dos conhecimentos já consolidados com aqueles que ainda estão no 

processo de formação, utilizando como recurso a resolução de problemas.           

 Em razão de utilizar métodos ativos de aprendizagem, a PBL destaca-se como uma 

metodologia ativa de ensino voltada para a construção de bases conceituais e práticas que visam 

promover um ambiente de valorização das características individuais e prévias dos alunos, bem 

como possibilitar o desenvolvimento da autonomia, por meio do estudo autodirigido. 

 O surgimento da PBL ocorreu em 1960, proposta por uma equipe de professores da 

Universidade de McMaster, no Canadá. Após decorrida uma década, foi introduzida na 

Universidade de Maastricht, na Holanda, sendo posteriormente propagada em outros países. Os 

principais integrantes desse grupo foram Howard Barrows, Jim Anderson e John Evans, sendo 

o primeiro o principal articulador. Foi inicialmente desenvolvida e aplicada no curso de 

Medicina e, a posteriori, ampliou-se a outras áreas do conhecimento10 (MORAN, 2018). 

                                                           

10 Outras áreas do conhecimento que utilizam a PBL como metodologia de ensino foram descritas no subtópico 

1.2, em nota de rodapé.  
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Um dos motivos que justificam o emprego da PBL de forma precursora em cursos de 

Medicina dá-se pelo fato da possibilidade de combinar o estudo de conceitos com a aplicação 

prática, pois Barrows acreditava na concepção de que era necessário obter o conhecimento 

prático em conjunto com o teórico (DELISLE, 2000; O’GRADY et al., 2012). 

 O assento teórico que serviu de inspiração para PBL fundamenta-se nos princípios da 

Escola Nova, pois, assim como enfatizado nesse movimento, essa metodologia valoriza um 

ensino pautado na integração de conteúdo das diferentes áreas do conhecimento, tendo como 

base o pilar da educação aprender a aprender. Nessa abordagem metodológica, os alunos são 

submetidos ao processo de aprendizagem por meio da resolução de problemas devidamente 

associados às suas respectivas áreas de formação, bem como caracterizados por diferentes 

níveis de complexidade, ou seja, partem de situações de menor para maior grau de dificuldade 

(MORAN, 2018). 

 No Brasil, a PBL foi inicialmente introduzida na Faculdade de Medicina de Marília 

(FAMEMA), em 1997. Posteriormente, foi implantada na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), em 1998. É importante salientar que, atualmente, outras instituições de ensino 

brasileiras empregam essa metodologia na sua estrutura curricular, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, Parecer CNE/CES nº 

116/2014 e a Resolução CNE/CES nº 3/2014. Pode-se afirmar, de modo geral, que essa 

metodologia pode contemplar todos os níveis de ensino, desde instituições de nível superior 

(WILKERSON; GIJSELAERS, 1996) a escolas de grau fundamental e médio (FOGARTY, 

1998).  

A tabela 5 apresenta Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, referentes ao 

curso de Medicina, que utilizam a PBL em sua estrutura curricular. Vale ressaltar que não foram 

descritas todas as IES existentes, em virtude de algumas destas não disponibilizarem em suas 

plataformas qual a metodologia de ensino aplicada em seus cursos. 

 

Tabela 5: IES Brasileiras que utilizam a PBL nos Cursos de Medicina. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESTADO 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) AP 

Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) BA 

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) BA 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) BA 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) BA 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Vitória da Conquista (UESB) BA 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) BA 

Universidade Salvador (UNIFACS) BA 

Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) CE 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) CE 

Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral (UFC) CE 

Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) DF 

Universidade Católica de Brasília (UCB) DF 

Centro Universitário do Espírito Santo - Colatina (UNESC) ES 

Universidade Vila Velha (UVV) ES 

Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) GO 

Faculdade Alfredo Nasser (UNIFAN) GO 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) GO 

Universidade de Rio Verde (UniRV) GO 

Universidade do Ceuma (UNICEUMA) MA 

Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) MG 

Faculdades Integradas Pitágoras - Montes Claros (FIP-MOC) MG 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Betim (PUC-Minas) MG 

Universidade de Itaúna (UIT) MG 

Universidade José do Rosário Vellano - Belo Horizonte (UNIFENAS/BH) MG 

Universidade de Anhanguera (UNIDERP) MS 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) MT 

Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) PA 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) PA 

Faculdade Santa Maria (FSM) PB 

Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) PE 

Universidade Federal de Pernambuco - Caruaru (UFPE) PE 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) PR 

Universidade de Maringá (CESUMAR) PR 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) PR 

Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNISEFO) RJ 

Universidade Iguaçu - Itaperuna (UNIG/Itaperuna) RJ 

Universidade Iguaçu - Nova Iguaçu (UNIG/Nova Iguaçu) RJ 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Campus Caicó (UFRN) RN 
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Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Campus Mossoró (UFERSA) RN 

Universidade Federal de Roraima (UFRR) RR 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) SC 

Universidade do Planalto Catarinense - Lages (UNIPLAC) SC 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) SE 

Universidade Federal de Sergipe - Campus Lagarto (UFS) SE 

Universidade Tiradentes (UNIT) SE 

Centro Universitário São Camilo (SÃOCAMILO) SP 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde - São José dos Campos 

(HUMANITAS) 
SP 

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) SP 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) SP 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Campus Sorocaba (PUC-SP) SP 

Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) SP 

Universidade Anhembi Morumbi (UAM) SP 

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) SP 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) SP 

Universidade São Francisco - Bragança Paulista (USF) SP 
 

Fonte: Escolas Médicas, 2018. 

 

 Considerando os dados apresentados na tabela 3, observa-se o crescente emprego da 

PBL em instituições de ensino superior. Entre os fatores que contribuem para o uso dessa 

metodologia, pode-se citar a necessidade de acompanhar as mudanças constantemente 

ocorridas no cenário educacional, que atualmente requer práticas em que protagonize o aluno 

nas relações de aprendizagem. 

Segundo O’Grady et al. (2012), um outro fator que justifica a aplicação da PBL é que 

esta metodologia favorece e estimula as relações entre professor e aluno de forma mais 

integrada, considerando essa correlação com os conteúdos a serem abordados. Logo, o 

professor irá atuar como um mediador/facilitador, promovendo situações problematizadoras, 

que requer a interação dos envolvidos para resolução destas, incentivando os alunos na 

construção e interpretação do conhecimento e possibilitando a inserção de situações de 

aprendizagem.  

 Direcionando o levantamento dos dados para contextos fora do Brasil, pode-se destacar 

importantes universidades que adotam a PBL no seu currículo integrado, assim descritas: 
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Harvard Medical School, McMaster University, Maastricht University, Boston University, 

Massachusetts University e Université de Sherbrooke (TOLEDO et al, 2008). Com isso, pode-

se afirmar que essa metodologia vem sendo empregada como suporte à aprendizagem em 

diferentes países. 

 

4.2 Sistematização do Ciclo de Execução da PBL 

 

Para Moran (2018), o ato de nascer já possibilita ao indivíduo aprender ativamente a 

partir de situações reais. Logo, conclui-se que a aprendizagem pode ocorrer por meio de 

variados métodos de ensino, desde a forma oral aos que exigem uma maior atuação por parte 

do aprendiz. Esse entendimento coincide com a definição assumida por Libâneo (2013, p. 84-

96), no que tange ao enfoque ensino-aprendizagem: 
 

O ensino é um processo, ou seja, caracteriza-se pelo desenvolvimento e transformação 

progressiva das capacidades intelectuais dos alunos em direção ao domínio dos 

conhecimentos e habilidades, e sua aplicação [...]. O ato de aprender é um ato de 

conhecimento pelo qual assimilamos mentalmente os fatos, fenômenos e relações do 

mundo, da natureza e da sociedade [...] é uma relação cognitiva entre o sujeito e os 

objetos do conhecimento. O ensino [...] é uma atividade de mediação pela qual são 

providas as condições e os meios para os alunos se tornarem sujeitos ativos na 

assimilação de conhecimentos. 
 
 

 Diante da definição exposta, o ensino é descrito como um processo gradativo, que 

respeita as características intelectuais e individuais dos alunos, objetivando instigar e 

desenvolver suas potencialidades. Deste modo, requer a elaboração de passos bem definidos e 

planejados, com uma sequência gradual dos conteúdos a serem trabalhados, o que constitui 

fator determinante que reflete positivamente na construção da aprendizagem interna e externa 

do indivíduo. 

 O procedimento inicial para a aplicação da PBL consiste na utilização de situações-

problema de forma contextualizada, objetivando conduzir e estimular a aprendizagem. Assim, 

na medida em que propicia a participação ativa do aluno no processo de formação do 

conhecimento, salienta a necessidade de aprender por meio da busca constante por respostas, 

fazendo uso de contextos da prática quotidiana (BERBEL, 1998). Ressalta-se que os problemas 

empregados devem ser significativos e bem elaborados (evitar elementos distratores), 

obedecendo a critérios de formulação, no intuito de propiciar situações e soluções significativas. 

 Ao utilizar problemas reais ou simulados como recurso pedagógico, é possível 

desenvolver o raciocínio crítico e argumentativo dos alunos, as competências e habilidades, 

estimulando a criatividade, a autonomia, bem como a obtenção de saberes primordiais para a 

referida área de formação (RIBEIRO; MIZUKAMI, 2004). Em concordância com a concepção 
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apresentada, Barrows (1986) destaca que o uso de problemas serve como condição inicial para 

a obtenção e associação de novos conhecimentos, sendo utilizados como disparadores e 

estimulantes para a aprendizagem, bem como para o desenvolvimento das habilidades de 

resolução. Para Kalatzis (2008), a PBL propicia maior aproximação com a construção de 

competências necessárias na formação do perfil do profissional. 

 É notória que uma das características marcantes ao empregar a PBL é o 

desenvolvimento de competências. Factualmente, o surgimento da concepção de competência 

na área da educação sofreu forte influência da teoria do comportamentalismo (behaviorismo). 

Esse termo apresenta várias definições e vem sendo empregado por diferentes autores, tanto na 

área da educação quanto no âmbito profissional. 

 No tocante à literatura educacional, pode-se destacar três abordagens conceituais sobre 

a competência: a primeira é definida como um conjunto de tarefas que ocorrem de forma 

independente; a segunda como um conjunto de atributos constituídos por conhecimentos, 

habilidades e atitudes e a última como dialógica, mais abrangente, pois agrega atributos para a 

realização de ações, em circunstâncias específicas, objetivando obter possíveis resultados 

(LIMA, 2005). 

 Conforme a referida autora, a concepção dialógica de competência consiste no 

desenvolver de capacidades ou atributos, nos campos cognitivo, psicomotor e afetivo, 

considerando a importância de combiná-los, com o propósito de atingir características práticas 

fundamentais de uma determinada área profissional. Assim, a autora ainda ressalta que a 

competência pode ser percebida por meio do desempenho, não podendo ser diretamente 

observada. Logo, a construção de significados não se limita aos conteúdos ministrados, mas, 

centra-se em um aprendizado fundamentado na inter-relação entre teoria e prática. Deste modo, 

passa-se a considerar o significado, a coerência e a funcionalidade atribuída aos conteúdos para 

o enfrentamento de situações concretas e complexas. 

 O conceito de competência foi tratado por outros autores do âmbito educacional, 

definindo como a capacidade de mobilizar diferentes recursos para resolver situações práticas 

profissionais (HAGER et al., 1994; HAGER e GONCZI, 1996; PERRENOUD, 1999; 

HERNÁNDEZ, 2002). 

            De acordo com a concepção do sociólogo suíço Perrenoud (2000, p. 17), figura atuante 

na área de práticas pedagógicas, para gerir o processo de gradação da aprendizagem, é preciso 

seguir cinco competências específicas, assim elencadas: 
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(1) Conceder e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos 

alunos; 
 
(2) Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino; 
 
(3) Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem; 
 
(4) Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com uma abordagem 

formativa; 
 
(5) Fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão. 
  
 A abordagem do autor evidencia a necessidade de propor problemas compatíveis com o 

nível de discernimento dos alunos, bem como de realizar o acompanhamento constante da 

aprendizagem gerada entre os envolvidos no processo. 

 No tocante ao ciclo de execução da PBL, Barrows (1996) destaca que é essencial o 

cumprimento de seis características primordiais: 

 

(1) Aprendizagem centrada no aluno; 
 
(2) Formação de pequenos grupos; 
 
(3) Professores como facilitadores ou guias; 
 
(4) Uso de problemas como foco e estímulo para a aprendizagem; 
 
(5) Desenvolvimento de habilidades a partir da resolução de problemas clínicos; 
 
(6) Formulação de novas informações adquiridas mediante a aprendizagem autodirigida. 
  
 A partir da observação das características apresentadas por Barrows (1996), percebe-se 

a importância de empregar metodologias que propiciem ao aluno o desenvolvimento da 

autonomia, no âmbito individual e coletivo, bem como estimulem a capacidade de comunicação 

e interação, características estas possivelmente contempladas na PBL.  

 De acordo com Freire (1982, p 4-6), “se faz necessário diminuir a distância entre o 

discurso e a prática [...]. É preciso que o educador testemunhe ao educando o gosto pela 

pergunta e o respeito à pergunta [...]”. Deste modo, para que haja essa aproximação e possíveis 

formas de desenvolver o diálogo e a interação no âmbito escolar é preciso instigar os alunos a 

aplicarem uma pedagogia pautada na pergunta, permitindo ao estudante atuar de forma 

participativa no seu processo de aprendizagem, de formular e expor suas ideias referentes aos 

conteúdos ministrados, propiciando a aproximação entre teoria e prática.   
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 Pensando em um ensino pautado no estímulo à aprendizagem, a autonomia representa 

uma característica essencial ao se utilizar a PBL. Nessa abordagem, Berbel (2011, p. 29) atesta 

esse entendimento com respaldo na seguinte concepção: 

O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão, pela 

escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas possibilidades de 

exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos 

do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional futuro. 

 Partindo dessa afirmação, é importante reservar espaços para que o aprendiz possa 

expressar suas ideias e participar ativamente da construção do seu conhecimento, pois, de 

acordo com Freire (2015, p. 58), “o respeito à autonomia [...] de cada um é um imperativo ético 

e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. Assim, cabe ao educador 

possibilitar ao educando desenvolver a arte do pensar, de refletir sobre os conteúdos estudados, 

e de participar da formação do seu processo de aprendizagem.  

 A sistematização da Aprendizagem Baseada em Problema exige a observância de sete 

passos sequenciais de execução, propostos pela Universidade de Maastricht, em 1970 

(DEELMAN; HOEBERIGS, 2009, p.84). Dessa forma, considerando o referencial de 

Maastricht, um grupo de trabalho deve resolver uma situação-problema, tomando como 

referência o cumprimento dos seguintes passos: (1º) Leitura da situação-problema e 

esclarecimento de termos desconhecidos; (2º) Identificação do problema proposto pelo 

enunciado; (3º) Discussão do problema e formulação de hipóteses para resolvê-lo; (4º) Resumo 

de hipóteses; (5º) Formulação dos objetivos de aprendizagem11; (6º) Estudo autônomo dos 

assuntos levantados no passo anterior12 e (7º) Retorno ao grupo tutorial para discutir novamente 

o problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos na fase de estudo autônomo. 

 Para o cumprimento desses passos, é necessária a realização de duas sessões tutoriais 

(abertura e fechamento), desenvolvidas por meio da formação de grupos de trabalho, 

constituídos por, no máximo, 10 participantes em cada equipe. Na fase de abertura da sessão, 

compete a cada grupo eleger um integrante para desempenhar o papel de coordenador e outro 

para exercer a figura de relator, ressaltando que as atribuições são específicas da função 

assumida (SANTOS et al., 2007). Com isso, objetiva-se instigar a participação de todos os 

envolvidos na resolução do problema e verificar se todos os passos estão sendo seguidos para 

o alcance dos objetivos de aprendizagem propostos. 

                                                           

11 Os objetivos de aprendizagem são definidos com base nos conhecimentos prévios do grupo, o que permite 

identificar os assuntos que precisam ser estudados para a resolução do problema.  
12 Estudo realizado com base nos objetivos de aprendizagem definidos pelo grupo. 
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 A figura 3 apresenta o fluxograma do ciclo de aplicação da PBL, o que permite melhor 

percepção dos passos a serem seguidos pelo grupo, após se deparar com a situação-problema 

proposta para resolução.    

 

Figura 3: Fluxograma dos Sete Passos da PBL 

 

  

  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 Na fase de abertura da sessão tutorial, é aplicada a sequência dos passos 1 (um) a 5 

(cinco). Inicialmente, os facilitadores apresentam aos grupos uma situação-problema para 

possível resolução. Na sequência, a equipe define quem assumirá os papéis de coordenador e 

de relator, para só então iniciar a fase de solução do problema proposto, que inclui a ordem dos 

Primeira Sessão Tutorial 

1º Passo: Leitura do problema e
esclarecimento de termos desconhecidos

2º Passo: Identificação do problema

3º Passo: Discussão do problema e
formulação de hipóteses

4º Passo: Resumo de hipóteses

5º Passo: Formulação dos objetivos de
aprendizagem

Segunda Sessão Tutorial
7º Passo: Retorno ao grupo tutorial para
discutir novamente o problema à luz dos
novos conhecimentos adquiridos

6º Passo: Estudo Autônomo  

Avaliação 

do Grupo 



67 
 

passos: identificação de possíveis termos desconhecidos, formulação de hipóteses e definição 

dos objetivos de aprendizagem. Entre as fases de abertura e fechamento, deve-se cumprir o 

sexto passo do ciclo. Para isso, cada participante do grupo, com base nos objetivos de 

aprendizagem definidos, destinará espaços de estudo individual no intuito de consolidar 

conhecimentos acerca do tema tratado13, para só então prosseguir para a fase de fechamento, o 

que corresponde ao último passo do ciclo, em que ocorre a rediscussão do problema versado 

frente aos novos saberes construídos. 

 Na última sessão tutorial, após a resolução da situação-problema, destina-se um espaço 

para o grupo expressar possíveis considerações e realizar as avaliações do processo de trabalho, 

compostas por três momentos: 

 

(1) autoavaliação, em que cada membro da equipe avalia individualmente o seu desempenho; 

 

(2) avaliação entre pares, em que a desenvoltura de trabalho de um participante do grupo é 

avaliada por outro integrante da mesma equipe; 

 

(3) a avaliação do facilitador quanto à performance da equipe referentes às duas fases das 

sessões realizadas (abertura e fechamento). 

 

 Os momentos de avaliação são importantes porque possibilitam reparar problemas e 

dificuldades de relacionamento decorridas no grupo no decorrer do processo de resolução do 

problema (BARROWS e TAMBLYM, 1980; GOMES et al., 2009). 

 A tabela 6 apresenta uma síntese com o passo a passo do ciclo de aplicação da PBL, 

descrevendo as atividades realizadas pelo grupo na execução dos sete passos dessa 

metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 Durante a realização do estudo individual, faz-se o paralelo dos conhecimentos prévios com os científicos. 
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Tabela 6: Síntese do Ciclo de Aplicação da PBL   

CICLO DE APLICAÇÃO DA PBL 

Sessão de Abertura 

1º Passo: Leitura da situação-problema e identificação de termos 

desconhecidos. 

► Neste momento o facilitador disponibiliza a leitura do 

problema ao grupo e possibilita a identificação de termos 

desconhecidos. Caso sejam identificados termos não conhecidos, 

esses podem ser esclarecidos no ato da sessão por qualquer um 

dos participantes ou podem ser sanados no fechamento do 

problema.  

2º Passo: Identificação do problema proposto pelo enunciado. 

► Após a leitura da situação-problema, o grupo apontará o(s) 

problema(s) encontrados. 

3º Passo: Discussão do problema e formulação de hipóteses para 

resolvê-lo. 

► Com base no(s) problema(s) definidos pelo grupo, é realizado 

o brainstorming, marcado pela indicação de possíveis hipóteses 

que façam referência à solução da situação-problema.  

4º Passo: Resumo de hipóteses. 

► Após o levantamento e discussão das hipóteses levantadas, a 

equipe decidirá quais as hipóteses permanecerão atreladas ao(s) 

problema(s).   

5º Passo: Formulação dos objetivos de aprendizagem. 

► com base nas discussões realizas no 4º passo, os membros do 

grupo deverão propor quais os objetivos de aprendizagem que 

darão conta de validar as hipóteses construídas e responder o 

problema proposto. 

Intervalo entre as 

Sessões de Abertura e 

Fechamento 

6º Passo: Estudo autônomo dos assuntos levantados no passo 

anterior. 

► Concluída a sessão de abertura, cada integrante do grupo 

realizará a fase do estudo individual em espaços diversos e com 

a utilização de referenciais teóricos que julguem adequados para 

o aprofundamento do conhecimento, objetivando responder o(s) 

problema(s) proposto(s), com base nos objetivos de 

aprendizagem definidos pelo grupo no 5º passo. 

Sessão de Fechamento 

7º Passo: Retorno ao grupo tutorial para discutir novamente o 

problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos na fase de 

estudo autônomo. 

► Nesta fase o grupo discute os objetivos de aprendizagem, 

buscando resolver o(s) problema(s) proposto(s). O coordenador 

da sessão gerenciará as discussões e o relator fará uma síntese 

dos conteúdos abordados na resolução do problema, após 

concluírem as discussões. Neste momento o facilitador observa 

as conclusões e pode contribuir, fazendo posicionamentos e 

sanando dúvidas. Ao final, depois de contemplados todos os 

objetivos de aprendizagem o problema é encerrado, sendo 

realizada a avaliação, a autoavaliação e a avaliação de pares. 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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 Na tabela 7 são apresentados os papéis atuantes e suas respectivas funções 

desempenhadas no ciclo de aplicação da PBL durante a realização das sessões tutoriais.       

 

Tabela 7: Figuras e Funções Atuantes nas Sessões de Tutoria na Proposta PBL 
 

FACILITADOR COORDENADOR RELATOR GRUPO 

✓ Instigar a participação 

dos integrantes do 

grupo; 

✓ Assessorar a execução 

das discussões; 

✓ Assegurar que as 

discussões se limitem ao 

contexto do problema 

proposto; 

✓ Intervir nas discussões 

quando necessário; 

✓ Certificar que os 

objetivos de 

aprendizagem sejam 

atingidos pelo grupo; 

✓ Avaliar o desempenho 

do grupo.  

✓ Exercer a função 

de líder da 

equipe; 

✓ Incentivar e 

garantir a 

participação de 

todos os 

integrantes do 

grupo; 

✓ Monitorar o 

tempo e a 

dinâmica de 

discussão do 

grupo; 

✓ Possibilitar que o 

relator registre as 

informações 

levantadas pela 

equipe.  

✓ Anotar todas as 

informações 

importantes 

elencadas pelo 

grupo; 

✓ Auxiliar a 

equipe na 

organização do 

raciocínio; 

✓ Anotar as 

referências de 

pesquisa 

encontradas 

pelo grupo; 

✓ Compartilhar as 

informações 

redigidas com 

os demais 

integrantes do 

grupo.  

✓ Enviar relatório 

final. 

✓ Participar 

ativamente das 

sessões tutorias; 

✓ Interagir nas 

discussões em 

grupo; 

✓ Destinar espaço 

para a 

realização do 

estudo 

individualizado; 

✓ Resolver o 

problema 

proposto; 

✓ Atingir os 

objetivos de 

aprendizagem; 

✓  Realizar 

autoavaliação e 

avaliação entre 

pares. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 A ênfase para o trabalho em grupo é tratada por diferentes autores. No que tange à 

concepção de Perrenoud (2000, p. 81), “trabalhar em equipe é uma questão de competência e 

pressupõe igualmente a convicção de que a cooperação é um valor profissional”. Para 

Wilkerson e Gijselaers (1996), o trabalho por meio da formação de pequenos grupos possibilita 

aos alunos a utilização de métodos específicos para a solução de problemas e para a obtenção 

de conhecimentos conceituais, pois propicia a exposição de ideias e o compartilhamento das 

responsabilidades na resolução das situações-problema. Neste sentido, o trabalho em equipe 

possibilita o desenvolvimento de uma aprendizagem cooperativa, oportunizando a formação 

pessoal e coletiva.   
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 Com base nas abordagens apresentadas, cabe ao professor desenvolver habilidades que 

auxilie a efetivação do trabalho em grupo e que são necessárias no processo de ensino-

aprendizagem. Assim, conclui-se: 

A competência do professor é essencialmente didática, ajudando os alunos a 

fundamentar-se nas representações prévias dos alunos, sem se fechar nelas, a 

encontrar um ponto de entrada em seu sistema cognitivo, uma maneira de 

desestabilizá-los apenas o suficiente para levá-los a restabelecerem o equilíbrio, 

incorporando novos elementos às representações existentes, reorganizando-as, se 

necessário (PERRENOUD, 2000, p. 29). 

 Diante do exposto, pode-se afirmar que, com o emprego da PBL é possível desenvolver 

práticas pedagógicas que valorizem os conhecimentos prévios dos alunos, as habilidades e as 

competências do aprender a aprender, propiciando a ressignificação do ensino, pautado na 

compreensão de que a aprendizagem pressupõe a participação da figura do aluno e do professor 

na efetivação de todas as fases do processo educativo. Dessa forma, as atividades de 

aprendizagem devem pautar-se na formação de indivíduos participantes do seu processo de 

aprendizagem, sendo que, para que esse aprendizado ocorra, cabe ao professor assumir o 

importante papel de possibilitar momentos que estimulem os alunos ao diálogo, ao raciocínio 

crítico, à autonomia e à interação, características possivelmente observáveis na PBL. Essa 

afirmativa pode ser atestada na definição a seguir: 
 
A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, em que o 

professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e alunos saibam que 

a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 

não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e 

alunos se assumam epistemologicamente curiosos (FREIRE, 2015, p. 83). 
 

 Nesse contexto, o ato de ensinar deve ser pensado na amplitude de propiciar ao aprendiz 

expor seus princípios e contextualizá-los com os novos saberes. Para Libâneo (2013, p. 88), “os 

resultados da aprendizagem se manifestam em modificações na atividade externa e interna do 

sujeito, nas suas relações com o ambiente físico e social”. Logo, depreende-se que o professor 

precisa promover práticas de ensino que relacionem as diferentes áreas do conhecimento com 

conteúdos integrados, objetivando o desenvolvimento do aprendizado. 

 

4.3 O Uso de Problemas como Estratégia de Ensino    

 

 Ao utilizar problemas como estratégia de ensino, é possível concatenar os conteúdos 

estudados com as diferentes áreas do conhecimento, contemplando o emprego de variadas 

dimensões, dentre as quais destacam-se: (1) a motivação, instigada pela curiosidade sobre os 

temas; (2) as habilidades de comunicação, técnicas, cognitivas, atitudinais e de interação 

individual e em grupo, por meio do desenvolvimento de atividades educativas que instigam 
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discussões críticas e reflexivas e (3) as competências relacionadas, principalmente ao aprender 

a aprender (DELISLE, 2000). 

 Com base na aplicação da PBL, os problemas podem ser formulados tomando como 

referência o emprego de variadas fontes, dentre estas: casos descritos em papel, pacientes reais 

ou simulados, vídeos, áudios, textos de jornal ou revistas, fotos, imagens, artigos científicos, 

entre outros (BORGES et al., 2014). Essa variedade de fontes na construção de problemas 

permite maior flexibilidade por parte do professor na seleção de situações-problema, bem como 

na forma como estas serão apresentadas para melhor compreensão dos conteúdos propostos.  

 Considerando as fontes empregadas na formulação do problema, objetiva-se destacar 

duas destas. A primeira consiste no uso de imagens, fixa ou animada. Autores que tratam, em 

específico, desse recurso pedagógico enfatizam as múltiplas possibilidades ao fazer uso das 

imagens no espaço de aprendizagem. Para Joly (1994, p. 67), “imagem é um instrumento de 

comunicação entre as pessoas [...]”. No entanto, para que propicie o aprendizado é preciso que 

as imagens sejam aplicadas com um propósito bem definido e de acordo com os objetivos que 

se almeja atingir. 

 Para que ocorra o processo de interpretação e análise das imagens, pode-se articular a 

combinação com outras fontes, como, por exemplo, a utilização de um texto. Com isso, amplia-

se a compreensão analítica, o desenvolvimento do raciocínio crítico e da habilidade 

comunicativa, bem como permite correlacionar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, 

fatores fundamentais para a eficácia de execução da metodologia em discurso. 

 Uma segunda fonte a ser destacada na execução prática da PBL consiste no emprego de 

ferramentas das TIC, visto que representam recursos pedagógicos que auxiliam no processo de 

ensino-aprendizagem e que permitem a interação e a troca de informações, como, por exemplo, 

a utilização de AVAs. 

 Diante do exposto, observa-se que a PBL emprega, em suas situações-problema, a 

combinação de conteúdos, assumindo caráter interdisciplinar. Logo, não existe uma 

preocupação, por parte dos envolvidos, com o processo de enumerar as disciplinas que serão 

contempladas durante o processo de aprendizagem, pois essa correlação prevalece 

naturalmente, advinda da própria essência metodológica da PBL. 

 No que se refere à interdisciplinaridade, Lück (2013, p. 46-47) destaca que:  
 

 

[...] corresponde a uma nova consciência da realidade, a um novo modo de pensar, 

que resulta num ato de troca, de reciprocidade e integração entre áreas diferentes do 

conhecimento, visando tanto produção de novos conhecimentos como a resolução de 
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problemas, [...] de modo a superar a fragmentação do ensino e a formação integral dos 

alunos [...]. 

 

 Para tanto, o envolvimento dos educadores torna-se indispensável, no sentido de 

oportunizar que as disciplinas que compõem o currículo escolar se imbriquem entre si e com o 

contexto da realidade, bem como propiciem situações de aprendizagem instigantes e 

condizentes com o contexto real. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

 Este capítulo trata das etapas de aplicação do estudo de caso realizado na pesquisa. Para 

tratar sobre essa abordagem, foram inseridos os seguintes tópicos: contextualização; local de 

realização e amostra participante da pesquisa; etapas de aplicação do estudo de caso; 

apresentação da ferramenta computacional Problem como suporte à PBL, somadas à ilustração 

e ao detalhamento dos seus referidos cenários de uso (interfaces); validação e divulgação dos 

resultados da investigação. 

 

5.1 Contextualização 

 

 Com o objetivo de empregar a PBL de forma contextualizada e de maneira a utilizar 

dispositivos das TIC de forma simultânea, foi implementada a ferramenta computacional 

Problem, que foi desenvolvida no AVA do Moodle. O uso desta permite empregar a PBL por 

meio das seguintes formas de aplicação: de maneira semipresencial ou on-line, por intermédio 

da modalidade de ensino EaD. 

 Nesta ferramenta, o usuário dispõe de uma interface de ensino moldada com as 

características metodológicas específicas que embasam o ciclo de execução da PBL, dispondo 

ainda de recursos como chat e fórum de discussão, que objetivam auxiliar os diálogos e as 

funcionalidades entre os grupos de trabalho durante a fase de resolução do problema proposto, 

contribuindo para a aplicação prática dos conteúdos abordados. 

 É importante destacar que optou-se pela forma de aplicação semipresencial para o 

desenvolvimento deste trabalho, respeitando os passos de execução da PBL já existentes e 

praticados pela amostra participante da pesquisa, no intuito de não acarretar maiores alterações 

no transcurso das atividades. Segundo Moran et al. (2013), o formato semipresencial mostra-se 

o mais promissor nos mais diversos níveis de ensino, sobretudo no superior. Logo, por meio 

desse sistema de ensino é possível combinar as melhores situações aplicadas na forma 

presencial e a distância.            

 Considerando a abordagem tratada, pode-se afirmar que o uso de recursos das TIC, 

especificamente da ferramenta computacional utilizada nesta pesquisa, associado à 

metodologia PBL, são considerados intensificadores da interdisciplinaridade nos espaços de 

aprendizagem, visto que propiciam vivências dinâmicas, flexíveis e colaborativas, além de 

permitir a aplicação da teoria e da prática de forma síncrona e assíncrona. Essa assertiva instigou 

a necessidade de criar possibilidades de utilização dessa combinação de forma prática em uma 
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instituição de ensino, contribuindo para a ampliação das formas de conhecimento, para a 

obtenção de informações essenciais no processo de construção da aprendizagem, bem como 

para o desenvolvimento de competências e habilidades. Refletindo essa necessidade, foi 

proposta a utilização da ferramenta computacional Problem como forma de execução teórica e 

prática da PBL, no formato semipresencial.   

 

5.2 Local de Realização e Amostra Participante   

 

 A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, com uma 

amostra de 25 (vinte e cinco) alunos do 4º (quarto) período do curso de Medicina. Ressalta-se 

que, antes de iniciar a execução da pesquisa, foi obrigatório obter o consentimento dos 

participantes, por meio de assinatura expressa no TCLE, documento este que destaca direitos, 

permissões, responsabilidades, exigências, finalidade, objetivos e riscos dos envolvidos na 

investigação, objetivando assegurar a confidencialidade das informações, o anonimato dos 

partícipes e o resguardo da pesquisadora quanto ao uso e divulgação dos resultados, respeitado 

o cumprimento das exigências. Deste modo, de uma amostra de 35 (trinta e cinco) alunos, 

obteve-se a anuência total, porém, no decorrer da aplicação das atividades propostas, observou-

se a participação efetiva de 25 (vinte e cinco) estudantes. 

 É considerável frisar que o documento acima apontado assegura ao participante a 

possibilidade de desistir da pesquisa a qualquer momento, sem que tal atitude possa lhe 

ocasionar prejuízo. No entanto, considerando importante conhecer o(s) motivo(s) que 

justifica(m) as desistências anteriormente apresentadas, foi aplicado um questionário com os 

não participantes, contendo 6 (seis) perguntas que combinam as estruturas aberta e fechada 

(Anexo C), utilizado como instrumento e forma de coletar informações consideras relevantes 

para o enriquecimento do referido estudo. 

 

5.3 Etapas de Aplicação 

 

 Para a realização do estudo de caso foi necessário obedecer a sequência das seguintes 

fases de aplicação: 

 
(1) Submissão e aprovação do projeto pelo CEP (Parecer nº 2.331.997); 

(2) Anuência da Instituição proponente; 

(3) Consentimento da amostra participante da pesquisa, por meio de assinatura expressa no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 
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(4) Definição do cronograma e das etapas de execução das atividades; 

(5) Apresentação das interfaces e do modo de operacionalização da ferramenta computacional 

Problem; 

(6) Acompanhamento das atividades e etapas aplicadas no estudo; 

(7) Validação; 

(8) Coleta e análise dos dados. 

 
 Quanto à fase de apresentação da interface e do modo de operacionalização da 

ferramenta, esta ocorreu em dois momentos distintos, ambos realizados de forma presencial e 

por intermédio da pesquisadora. 

 No primeiro momento, coube demonstrar o cenário de uso do facilitador, explicitando 

as funcionalidades e os recursos da ferramenta, prestando as orientações e esclarecimentos 

necessários, bem como acordando as atividades e etapas de realização da pesquisa, 

evidenciando o papel dos docentes na investigação. Para finalizar esse momento, foi reservado 

um espaço para a realização de feedback com possíveis sugestões dos professores (facilitadores) 

quanto à operacionalização da ferramenta. 

 No segundo momento, adotou-se o mesmo formato de abordagem do anterior, porém, a 

apresentação foi destinada aos discentes, com enfoque para a demonstração do cenário de uso 

do estudante, seguindo os mesmos critérios quanto à explicitação das funcionalidades, recursos, 

orientações, esclarecimentos, detalhamento de atividades e etapas e papel na pesquisa, todos 

voltados para as particularidades da interface do estudante. 

 Para reforçar as explicações das etapas e das formas de atuação dos alunos durante a 

realização das atividades propostas na ferramenta, foi entregue a cada participante, ao final da 

apresentação, o passo a passo (em formato impresso) das orientações e funções a serem 

cumpridas. Vale ressaltar que os dois momentos de demonstração da ferramenta computacional 

apresentados ocorreram com certa antecedência da fase de implantação desta e, durante o seu 

período de utilização, disponibilizou-se a prestar todas as informações necessárias, assim como 

auxiliar no suprimento de possíveis dificuldades de operacionalização. 

 Concernente ao cronograma e à descrição das atividades propostas na ferramenta, estas 

ocorreram da seguinte forma: foram disponibilizadas aos participantes duas situações-problema 

para resolução, sendo que a aplicação da primeira ocorreu no período de 12 a 19 de março de 

2018 e a segunda foi realizada no período de 26 de março a 02 de abril do referido ano. Durante 

essa etapa, foram realizadas frequentes observações sistemáticas desse processo, 

acompanhando as formas de resolução do problema, os relatórios de acesso, a interação e 
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atuação dos participantes, os feedbacks de avaliação e a supervisão do cumprimento do ciclo 

de execução da PBL na resolução dos problemas. 

 As situações-problema propostas foram introduzidas respeitando a ordem e o 

cumprimento de passos considerados essenciais para a obtenção dos resultados. O primeiro 

passo foi realizado pelos facilitadores envolvidos na pesquisa, por meio do cadastramento dos 

problemas na ferramenta, seguido da formação dos grupos e a inclusão destes para a possível 

resolução das situações propostas. O segundo passo ocorreu de forma presencial, nas salas de 

tutoria, mantendo a formação das equipes já definidas pelos docentes no início do semestre 

letivo (2017.2), contando com a distribuição de 4 (quatro) grupos tutoriais (GT), assim 

descritos: 

 
(1) GT1: composto por 9 (nove) membros; 

(2) GT2: composto por 8 (oito) membros; 

(3) GT3 e GT4: formados por 9 (nove) membros em cada grupo. 

 
 Durante a aplicação do segundo momento, foram realizados os 5 (cinco) primeiros 

passos do ciclo de execução da PBL, assim descritos: 

 
(1) Leitura da situação-problema e identificação dos termos desconhecidos; 

(2) Identificação do problema; 

(3) Discussão do problema e formulação de hipóteses para possível resolução; 

(4) Resumo de hipóteses; 

(5) Formulação dos objetivos de aprendizagem. 

 
 Na sequência, foi aplicado o sexto passo de execução da PBL, que consiste no estudo 

individual. A realização desse momento ocorreu de forma semipresencial com o auxílio da 

ferramenta computacional Problem. Para isso, foram criados pelos facilitadores, fóruns de 

discussão em grupo com base nos objetivos de aprendizagem definidos por cada equipe, 

objetivando dispor de um espaço destinado ao compartilhamento de informações e materiais, 

de inclusão e contemplação de dúvidas e de permitir aos professores acompanhar as discussões 

do grupo. Logo, é importante destacar que cada participante (facilitador ou aluno) só participa 

das discussões relacionadas à equipe no qual está vinculado, seguindo a composição dos GT 

anteriormente descrita. Deste modo, a ferramenta contribui para o diagnóstico de possíveis 

dificuldades apresentadas pelo aluno durante o seu estudo individual, o que permite ao 

facilitador, respaldado o direito de autonomia do estudante, fazer intervenções, quando 

necessário, no intuito de atingir os objetivos de aprendizagem e a resolução do problema. 
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 Na sessão tutorial de fechamento do problema, designada para a execução do último 

passo da metodologia tratada, os grupos retornaram para as salas de tutoria com o propósito de 

rediscutir a situação-problema proposta frente aos novos conhecimentos adquiridos durante a 

fase do estudo autônomo. Realizadas as discussões e respondidos os objetivos de aprendizagem, 

o problema foi encerrado, respeitadas as considerações do grupo e dos facilitadores. 

 Após a sessão de fechamento do problema, ainda se faz necessário a observância dos 

seguintes procedimentos: cabe aos facilitadores realizarem a avaliação dos alunos, com base 

nas metas de aprendizagem definidas e na observação do nível de participação de cada membro 

da equipe (critério: pontuação de 0 a 10), bem como descrever, no relatório de sessão, o 

desempenho apresentado pelo grupo durante a consumação das sessões tutoriais desenvolvidas 

(abertura e fechamento). No que se refere aos alunos, estes devem realizar a autoavaliação, a 

avaliação de pares e anexar o relatório14 com a solução do problema. O cumprimento destes 

procedimentos foi realizado de forma semipresencial. 

 A possibilidade de associar atividades presenciais e semipresenciais contribui para a 

ampliação e efetivação da PBL no contexto educacional (RODRIGUES, E; RODRIGUES, G, 

2014). Essa metodologia reforça o desenvolvimento das habilidades e da interação individual e 

colaborativa, suscitando diálogos reflexivos. Para Moran (2003), o fato da PBL fazer uso de 

um problema, real ou fictício, incita discussões que auxiliam na construção do conhecimento e 

no entendimento de conceitos, almejando a constituição de uma percepção crítica e o 

desenvolvimento de comunicações em suas mais variadas dimensões.                                               

 Concluída a etapa de uso da ferramenta, foi realizada a validação desta. Para isso, foram 

utilizados como instrumentos de coleta de dados dois questionários. O primeiro foi responsável 

por validar a metodologia (Anexo A) e o segundo foi referente à ferramenta computacional 

(Anexo B), ambos compostos por 7 (sete) perguntas cada, que combinam as estruturas aberta e 

fechada. Para a amostra não participante da pesquisa (desistentes), foi proposta a aplicação de 

um questionário de abstenção, anteriormente descrito. 

 Como técnica de análise dos dados para as informações contidas nos questionários de 

avaliação, adotou-se a estatística descritiva, dispondo os resultados por meio de gráficos. O 

procedimento utilizado para a apresentação dos indicadores obtidos nas perguntas abertas foi a 

análise interpretativa. 

                                                           

14 O relatório final com a resolução do problema é construído de forma coletiva pelo grupo, porém, a 

obrigatoriedade de envio deste, na ferramenta, compete a qualquer membro da equipe, devendo ser anexando 

apenas um documento. 
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5.4 Ferramenta Problem de Suporte à PBL 

 

 A ferramenta computacional Problem foi desenvolvida no AVA Moodle. Os fatores que 

justificam a utilização dessa plataforma deram-se pelos seguintes motivos: por se constituir em 

um ambiente de ensino que vem sendo significativamente empregado pelos educadores e pelo 

fato de ser um software de código aberto, o que permite criar ferramentas computacionais 

conforme as características definidas pelo desenvolvedor. 

 É importante salientar que o papel da pesquisadora nesta investigação consiste em 

realizar as etapas descritas nos tópicos 1.7.4 e 5.3 deste trabalho, não incluindo a incumbência 

de desenvolver a referida ferramenta. 

 A implementação desta ferramenta computacional objetiva auxiliar o facilitador e os 

alunos na execução do ciclo de aplicação da PBL, pois possibilita minimizar dificuldades na 

implementação dessa metodologia, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. 

Dentre as dificuldades de implementação observadas, pode-se destacar: dispersão estudantil, 

formação de grupos heterogêneos e de acompanhar o estudo individual ou autônomo dos 

alunos. 

 Com o emprego da ferramenta Problem, as dificuldades de implementação 

anteriormente descritas são minimizadas, pois esta dispõe dos seguintes recursos: possui SMA 

que auxiliam no diagnóstico de conversas não relacionadas ao contexto do problema proposto; 

estabelece critérios de como selecionar as equipes de modo que estas sejam distribuídas de 

forma heterogênea, com base no perfil do estudante, nos requisitos do problema e nas metas de 

aprendizagem e possui recursos colaborativos de chat e fórum que propicia ao facilitador 

acompanhar o estudo individual do aluno, bem como observar o seu desempenho e participação 

durante a fase de resolução dos objetivos de aprendizagem, além de auxiliar os diálogos entre 

os grupos de trabalho, contribuindo para a aplicação prática dos conteúdos abordados. 

 A ferramenta Problem possui duas interfaces, assim definidas: Cenário de Uso do 

Facilitador e Cenário de Uso do Estudante. O cenário destinado ao facilitador é composto por 

duas abas, apresentadas da seguinte forma: Problema e Listagem de Grupos. Quanto ao cenário 

de uso atribuído ao estudante, este é formado por quatro abas: Problema, Grupo, Sessões e Meu 

Perfil. Somadas às funcionalidades, o módulo Problem também dispõe de recursos de chat e 

fórum, que foram utilizados como ferramentas colaborativas, com o propósito de possibilitar a 

interação entre o facilitador e os alunos durante a fase de resolução do problema. A ilustração 

desses cenários será apresentada nos tópicos 5.4.1.1 e 5.4.1.2.  
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 Segundo Henderson-Sellers e Giorgini (2005), um SMA tem como propósito 

desempenhar tarefas ou alcançar um ou mais objetivos. Deste modo, para realizar as tarefas 

referentes ao ciclo de aplicação da PBL foram inseridos alguns agentes na ferramenta Problem. 

É importante ressaltar que serão citados neste trabalho, apenas os agentes que atuam, 

especificamente, na minimização das dificuldades de implementação da PBL. Nessa 

abordagem, destacam-se os seguintes agentes: 

• Agente Gerenciador de Grupos (AgGG): tem como principal função dispor de uma base 

dados que recomenda a formação de grupos que tenha um perfil aproximado ou desejado 

para resolver problemas específicos, que atua após o facilitador definir os perfis dos grupos 

e as metas de aprendizagem; 

• Agente Monitorador de Grupos (AgMG): tem como incumbência monitorar o processo de 

cumprimento e finalização das atividades realizadas pelos integrantes do grupo, 

supervisionando o ciclo de execução da metodologia; 

• Agente Monitorador de Sessão (AgMS): verifica o estado em que se encontra as sessões de 

abertura e fechamento; 

• Agente Detector de Problemas (AgDP): desempenha as funções de detecção de problemas 

de colaboração das equipes durante a realização da sessões e na etapa de finalização do 

problema, atuando em conjunto com o AgMG e com o AgMS, que são acionados quando 

observados comportamentos de passividade dos alunos, conversas não relacionadas ao 

contexto do problema, não envio dos relatórios e das avaliações das sessões, quando 

apresentadas às situações de não finalização da sessão de fechamento do problema, não 

envio do relatório final e da solução do problema e quando não realizada as avaliações dos 

alunos e de pares. Ao detectar o não cumprimento dessas tarefas, o AgDP notifica o 

facilitador e os componentes dos grupos, no intuito de contemplá-las e seguir os passos de 

aplicação da PBL, visto que, o principal propósito do SMA empregue neste trabalho é 

auxiliar a implantação do ciclo de aplicação dessa metodologia no Moodle, contribuindo 

para o processo de ensino-aprendizagem. 

 A figura 4 apresenta a abordagem multiagente de suporte à PBL na EaD utilizada neste 

trabalho. 
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Figura 4: Abordagem Multiagente de Suporte à PBL na EaD 

  

 
Fonte: Carlos, 2016. 

 Na abordagem apontada na figura 4, observa-se que os estudantes e o facilitador têm 

acesso ao AVA Moodle por meio da internet. Deste modo, por intermédio de um módulo, os 

usuários terão acesso às ferramentas e interfaces especificamente desenvolvidas para 

contemplar a execução dos passos de aplicação do ciclo da PBL. Esse processo ocorre com o 

auxílio do SMA, pois este atua na execução de ações e tarefas que são desenvolvidas sem que 

os estudantes e o facilitador as percebam. 

         

5.4.1 Cenários de Uso 

 

 A ferramenta Problem possui duas interfaces: Cenário de Uso do Facilitador e Cenário 

de Uso do Estudante, devidamente apresentados nas subseções a seguir (5.4.1.1 e 5.4.1.2). 

 

5.4.1.1 Cenário de Uso do Facilitador 

 

 Este cenário é composto por duas abas, definidas da seguinte forma: Problema e 

Listagem de Grupos. As figuras 5 e 6 apresentam as abas Problema e Listagem de Grupos, 

respectivamente. 
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Figura 5: Cenário de Uso do Facilitador: Aba Problema  

 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Conforme ilustrado na figura 5, a aba Problema possibilita ao facilitador cadastrar e 

visualizar as atividades, as metas de aprendizagem e os requisitos do problema. 
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Figura 6: Cenário de Uso do Facilitador: Aba Listagem de Grupos 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Na aba Listagem de Grupos é possível visualizar e vincular um grupo a um problema, 

bem como observar os que não estão vinculados. Apresenta ainda informações referentes ao 

problema, como: o status, a quantidade de membros da equipe e as ações. Ao selecionar a opção 

ações, abre-se uma janela com a composição de duas outras abas: Grupo e Sessões. Na aba 

Grupo é possível verificar o detalhamento de todos os integrantes da equipe, bem avaliar e 

averiguar o desempenho de cada participante, visualizar a avaliação de pares e obter dados 

referentes ao relatório final e a resolução do problema, após o encerramento da situação-

problema. Na aba Sessões, obtém-se dados referentes às ações e sessões tutoriais realizadas, 

com suas respectivas avaliações.               

 Apresentadas as interfaces do cenário de uso do facilitador, é importante ressaltar os 

procedimentos e a sequência de passos para o emprego do módulo Problem. Para utilizar essa 

ferramenta é preciso inicialmente criar um curso e vincular o facilitador e os alunos neste. Esse 

procedimento pode ser realizado por meio das ferramentas convencionais do Moodle. Na 

sequência, com os usuários já cadastrados no curso, é possível ter acesso ao módulo, por meio 

do endereço eletrônico les.ufersa.edu.br/moodle, que remete o usuário para a interface de 

identificação, ilustrada na figura 7.    
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Figura 7: Interface de Identificação do Usuário ao Módulo Problem 
 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 Realizada a autentificação, são apresentados ao usuário o(s) curso(s) no qual está 

vinculado. Para ter acesso é necessário que este selecione o curso desejado. Ressalta-se que, 

especificamente neste trabalho, foram cadastrados 4 cursos, definidos na seguinte ordem: 

Medicina 1, Medicina 2, Medicina 3 e Medicina 4. 

 A vinculação dos alunos nos referidos cursos obedeceram a distribuição dos GT 

presenciais já definidos pelos facilitadores, objetivando não ocasionar alterações no transcurso 

das atividades. Assim, os alunos pertencentes ao GT1, GT2, GT3 e GT4, foram vinculados 

seguindo a ordem dos cursos anteriormente descritos. O quantitativo de estudantes que integra 

cada grupo foi citado no tópico 5.3. A figura 8 apresenta a interface para seleção dos cursos.         

 

Figura 8: Interface para Seleção de Cursos   

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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 Após a seleção do curso, o facilitador tem acesso aos problemas já cadastrados na 

ferramenta Problem, bem como à opção de criar outra(s) atividade(s). 

 

Figura 9: Interface de Acesso às Situações-problema  

 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Para criar uma atividade é preciso o facilitador selecionar o curso no qual o problema 

será aplicado e clicar nas sequências de opções “Ativar edição” e “Adicionar uma atividade ou 

recurso”. Realizada a ordem de seleções, será aberta uma janela contendo os módulos 

disponíveis. O facilitador deverá escolher o módulo Problem e clicar em adicionar. Na 

sequência, uma página será carregada, possibilitando ao facilitador definir um problema, 

adicionando as informações em um formulário. As figuras 10 e 11 apresentam, 

respectivamente, essa ordem de procedimentos. 
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Figura 10: Seleção do Módulo Problem 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

Figura 11: Formulário de Definição do Problema 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Para ter acesso às funcionalidades da Ferramenta destinadas à execução do ciclo de 

aplicação da PBL, é necessário que o facilitador selecione o módulo Problem no momento em 
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que as atividades forem criadas, permitindo definir as informações do problema proposto com 

base nos dados dispostos no modelo de formulário ilustrado na figura 11. Preenchido o 

formulário com a definição do problema, é preciso estabelecer os requisitos e as metas de 

aprendizagem. 

 O propósito de indicar os requisitos do problema é contribuir para a formação de grupos, 

auxiliando o facilitador a selecionar quais estudantes estão mais aptos a participar de um 

determinado grupo. Quanto às metas de aprendizagem, estas são utilizadas no momento de 

avaliação do aluno, para que o facilitador possa adicionar novos conhecimentos à lista de 

características dos estudantes, além de propiciar que os próprios discentes possam utiliza-las 

como referência na avaliação de pares e na autoavaliação. 

 A Figura 12 apresenta os formulários das metas de aprendizagem e de definição de 

requisitos.   

 

Figura 12: Formulários de Metas de Aprendizagem e de Definição de Requisitos 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Realizada a etapa de criação do problema e estabelecido suas características, o 

facilitador precisa criar um grupo e o vincular ao problema. Para a realização desse 

procedimento, o facilitador pode gerar os problemas manualmente, por meio das ferramentas 
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de criação de grupos do Moodle ou o SMA pode identificar a necessidade de criar e sugerir 

grupos automaticamente. 

 O processo de vincular um grupo ao problema é realizado pelo facilitador. Consiste em 

visualizar o problema e clicar na opção Listagem de Grupos. Nesse ambiente, serão apontados 

os grupos de estudantes cadastrados, separados em vinculados e não vinculados ao problema. 

Ao clicar na opção “Vincular”, na listagem de grupos não vinculados, o facilitador vincula o 

grupo ao problema. Empregando a mesma regra, para desvincular um grupo de um problema, 

é preciso selecionar a opção “Desvincular”, na listagem de grupos vinculados. A interface 

Listagem de grupos é exibida na figura 13. 

 

Figura 13: Interface Listagem de Grupos 
 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Ao clicar no botão “Visualizar” da opção “Ações”, localizado nos grupos vinculados ao 

problema é possível ter acesso a duas abas, Grupo e Sessões. Na aba Grupo, o facilitador tem 

acesso aos seguintes recursos: avaliar e verificar se os estudantes que integram o grupo foram 

avaliados, visualizar as avaliações de pares e o perfil dos membros da equipe e obter dados 

referentes ao relatório final e a resolução do problema. Na aba Sessões, o facilitador poderá 

visualizar, editar e criar sessões. Vale ressaltar que, para realizar uma nova sessão, deve-se 

finalizar a anterior. 

 As figuras 14 e 15 apresentam as interfaces de Grupo e Sessões, respectivamente. 
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Figura 14: Interface de Grupo Destinada ao Facilitador15 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 

 

 

                                                           

15 É assegurado aos participantes da pesquisa o seu anonimato, conforme previsto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. Deste modo, os nomes dos participantes desta pesquisa serão preservados, obedecendo as exigências 

estabelecidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.    
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Figura 15: Interface de Sessões Destinada ao Facilitador 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 O procedimento para a definição de uma sessão deve ser realizado por meio da seleção 

da opção “Criar nova sessão”, na página de listagem de sessões. Na sequência, será exibido um 

formulário, onde o facilitador deve estabelecer uma data para início da sessão. O SMA pode 

recomendar uma data que contemple todos os membros do grupo. Durante o estabelecimento 

da sessão é necessário que o facilitador selecione dois integrantes do grupo para exercer a 

função de coordenador e relator da sessão. Para finalizar o processo, o facilitador deve informar 

se a referida sessão será ou não a última a ser realizada. 

 A Figura 16 apresenta o formulário de criação de sessão. 

 

 

 

 

 



90 
 

Figura 16: Formulário de Criação de Sessão 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 A realização das sessões pode ocorrer de forma semipresencial ou on-line. Para o 

formato on-line, a realização das sessões tutoriais ocorre por meio da interação síncrona entre 

os estudantes, utilizando a ferramenta chat do próprio Moodle para exercer esse papel. Essa 

ferramenta objetiva promover a comunicação, em tempo real, entre os participantes da equipe, 

podendo ou não ser em grupos. Logo, pode-se afirmar que, para o módulo Problem empregue 

no formato on-line, uma sessão é considerada uma reunião, com data e hora previamente 

definidas, em que os componentes de um grupo utilizam o chat do Moodle para se comunicar. 

 É importante destacar que o formato aplicado neste trabalho ocorreu de forma 

semipresencial, sendo as sessões realizadas na estrutura presencial e as ferramentas 

colaborativas de chat e fórum foram utilizados no sexto passo de aplicação da PBL, que 

corresponde ao estudo individual dos alunos.  

 Para ter acesso à sessão, o facilitador deverá seguir a ordem dos passos: clicar na aba 

“Listagem de Grupos”, escolher a opção “Visualizar”, selecionar a aba “Sessões” e clicar em 

“Visualizar”. Na tela de visualização de sessão, é possível ter acesso os dados da sessão de 

forma detalhada. O botão chat possibilita o acesso à ferramenta de comunicação e deve ser 

acessada pelos estudantes e pelo facilitador na data e hora marcada para a realização da sessão. 

 A Figura 17 expressa a tela de visualização de sessão. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Figura 17: Tela de Visualização de Sessão 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Encerrada a sessão, o facilitador pode finalizá-la, clicando no botão “Finalizar sessão”. 

Com isso, cabe ao relator enviar o relatório de sessão. Na sequência, o facilitador deverá realizar 

a avaliação da sessão, utilizando o formulário de avaliação de sessão, disponível na interface 

de visualização de sessão. A figura 18 apresenta o formulário de avaliação de sessão. 

 

Figura 18: Formulário de Avaliação de Sessão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Encerrada a sessão de fechamento do problema, o facilitador terá acesso ao relatório 

final e à solução do problema, disponíveis na interface de visualização de grupos. Ainda nessa 

interface, o facilitador pode visualizar às avaliações de pares realizadas pelos integrantes do 

grupo. 
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 Os formulários destinados ao relatório final e à solução do problema são ilustrados na 

figura 19. 

 

Figura 19: Formulários com o Relatório Final e a Solução do Problema 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Para realizar a avaliação final dos alunos, o facilitador deve selecionar a opção “Avaliar 

usuário”, disponível na aba listagem de sessões. Em seguida, terá acesso ao formulário que 

contém as metas de aprendizagem cadastradas na etapa de definição do problema. Para cada 

meta, existe uma caixa de seleção correspondente, sendo necessário que o facilitador atribua 

uma nota de 0 a 10 para cada membro do grupo. Essa nota corresponde ao desempenho obtido 

por cada participante durante as etapas de resolução do problema. Além da atribuição de notas, 

o formulário possui um campo específico para avaliação de grupo, permitindo ao facilitador 

descrever aspectos relacionados à participação coletiva da equipe, como por exemplo, as formas 

de colaboração, a interação, a responsabilidade, entre outros. 

 A Figura 20 exibe o formulário de avaliação final do estudante, com base nas metas de 

aprendizagem. 
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Figura 20: Formulário de Avaliação Final do Estudante 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Com o propósito de minimizar uma das dificuldades de implementação da PBL, que 

consiste no acompanhamento do estudo individual do aluno, para cada meta de aprendizagem 

cadastrada na ferramenta Problem foram criados fóruns de discussão em grupo. Esse espaço foi 

destinado ao compartilhamento de informações e materiais e para a inclusão e contemplação de 

dúvidas, permitindo ao facilitador acompanhar as discussões e possíveis dificuldades 

apresentadas pelos alunos, bem como intervir quando necessário. 

 A figura 21 apresenta fóruns de discussão em grupo criados pelo facilitador durante a 

fase de resolução de um problema. Cada objetivo de aprendizagem corresponde a uma meta.  
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Figura 21: Fóruns de Discussão em Grupo 
  

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 Os objetivos de aprendizagem exibidos na figura 21 foram definidos pelos participantes 

do grupo durante a sessão tutorial de abertura do problema, sendo posteriormente cadastradas 

na ferramenta pelo facilitador. Ressalta-se que, cada objetivo estabelecido corresponde a uma 

meta de aprendizagem. É importante destacar que os estudantes poderiam optar pela seleção 

dos fóruns que desejasse participar. Para ter acesso às discussões dos fóruns basta clicar sobre 

um dos objetivos cadastrados e adicionar sua participação. Para acrescentar um outro fórum é 

preciso selecionar a opção “Acrescentar um novo tópico de discussão”. 

 A figura 22 apresenta um fórum de discussão, após o procedimento de seleção de um 

dos objetivos de aprendizagem.     
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Figura 22: Fórum de Discussão dos Objetivos de Aprendizagem 
 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 A figura 22 apresenta um diálogo realizado por um dos grupos tutoriais em um dos 

fóruns de discussão durante a execução do sexto passo do ciclo de aplicação da PBL, que trata 

do estudo individual. Esse processo de interação possibilitou a troca de informações, o 

diagnóstico de possíveis dificuldades de colaboração e de participação individual e coletiva, 

permitindo ao facilitador acompanhar todas as etapas do ciclo de aplicação da metodologia 

proposta, o que favorece a possível obtenção dos objetivos de aprendizagem e 

consequentemente a resolução do problema. 

 Após realizar a avaliação final de todos os integrantes do grupo, considerando como 

critério as metas de aprendizagem, o facilitador deve finalizar o problema. Esse comando pode 

ser realizado por meio do botão “Finalizar”, na tela de listagem de grupos. 

 A tabela 8 apresenta a sequência de ações realizadas pelo facilitador na ferramenta 

computacional Problem, desde as etapas de criação ao fechamento do problema. Essas ações 

são aplicadas no cenário de uso do facilitador. 
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Tabela 8: Ações Aplicadas ao Problema no Cenário de Uso do Facilitador  
 

AÇÕES APLICADAS AO PROBLEMA NO CENÁRIO DE USO DO 

FACILITADOR 

1. Acessar o endereço les.ufersa.edu.br/moodle; 

2. Clicar na opção “Acessar” e digitar usuário e senha; 

3. Clicar na opção “Meus Cursos” e selecionar o curso no qual esteja vinculado; 

4. Criar o problema, selecionando a sequência de opções: “Ativar edição”; “Adicionar uma 

atividade ou recurso”; escolher o “Módulo Problem”; clicar em “Adicionar” e “Preencher o 

formulário de definição do problema”; 

5. Criar um grupo e o vincular ao problema proposto, disponível na aba “Listagem de 

Grupos”; 

6. Selecionar o problema proposto para resolução; 

7. Criar sessão tutorial, seguindo a ordem das ações: clicar na aba “Listagem de Grupos”, 

selecionando a opção “Visualizar”; clicar na aba de “Listagem de Sessões” e, 

sequencialmente, no botão “Criar nova sessão”, devendo informar no formulário: data e hora 

para início da sessão; os alunos que devem exercer a função de coordenador e relator e definir 

se a sessão será ou não a última; 

8. Finalizar a sessão, clicando no botão “Finalizar Sessão”; 

9. Realizar a avaliação da sessão, disponível na interface de “Visualização de Sessão”; 

10. Criar a sessão de fechamento, seguindo os mesmos passos descritos no item 7; 

11. Finalizar a sessão, clicando no botão “Finalizar Sessão”; 

12. Verificar o relatório final e à solução do problema, disponíveis na interface de 

“Visualização de Grupos”; 

13. Realizar a avaliação final de cada integrante do grupo, disponível na opção “Avaliar 

Usuário, na aba “Listagem de Sessões”; 

14. Finalizar o problema, clicando no botão “Finalizar”, na aba “Listagem de Grupos”. 

 

✓ É importante acrescentar que durante as etapas de resolução do problema é possível criar, 

participar e acompanhar os fóruns de discussão. Para isso, basta clicar na opção “Meus 

Cursos”, selecionar o curso e o problema proposto. Assim ficará também disponível o 

recurso do fórum de discussão em grupo. Logo, basta clicar na opção “Fórum”, selecionar 

qual deseja participar (para cada meta de aprendizagem do grupo existirá um fórum), 

clicar na opção “Responder”, informar no campo “Mensagem” o que deseja postar e 

clicar em “Enviar mensagem ao fórum”. Para criar um fórum é necessário clicar no botão 

“Acrescentar um novo tópico de discussão”, definir suas características no formulário e 

clicar no botão “Enviar mensagem ao fórum”. A ferramenta Problem também dispõe do 

recurso de chat. Para ter acesso a esse recurso, deve-se seguir a mesma sequência de 

ações descritas no recurso “Fórum”. 
 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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     5.4.1.2 Cenário de Uso do Estudante 

 

 Este cenário é composto por quatro abas, definidas da seguinte forma: Problema, Grupo, 

Sessões e Meu Perfil. Para ter acesso às funcionalidades desse cenário, é necessário que o 

usuário inicialmente realize sua autentificação16. Na sequência, deve-se selecionar o curso no 

qual está vinculado e o problema desejado17. Para ter acesso ao problema, o estudante precisa 

fazer parte de um grupo vinculado ao problema. Ademais, os dados referentes ao problema só 

podem ser visualizados após o início da primeira sessão tutorial. 

 Na figura 23 é possível verificar a interface da aba Problema referente ao cenário do 

estudante.  

 

Figura 23: Aba Problema do Cenário de Uso do Estudante 
   

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 A aba Problema permite ao estudante visualizar o problema proposto pelo facilitador e 

informar os termos desconhecidos. Finalizado o problema ficará ainda disponível nessa aba 

                                                           

16 A tela de identificação do usuário foi devidamente apresentada na figura 7. 
17 As interfaces e os procedimentos para seleção de cursos e de problemas já foram apresentados nas figuras 8 e 

9.   
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outros recursos, como os formulários de avaliação final e da solução do problema, ilustrados na 

figura 24. 

 

Figura 24: Formulários de Avaliação Final e de Solução do Problema 
 

 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Os formulários de solução do problema devem ser preenchidos por um dos integrantes 

do grupo, após o fechamento do problema. Quanto ao formulário de avalição final, este apenas 

fica disponível para visualização, após o facilitador realizar a avaliação final do aluno.     

 Seguindo a ordem de apresentação das abas, a figura 25 ilustra os recursos disponíveis 

na interface “Grupo”.  
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Figura 25: Aba Grupo do Cenário de Uso do Estudante 
 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 A aba Grupo possibilita ao estudante visualizar todos os participantes vinculados ao 

problema, que fazem parte da equipe. Além dessa funcionalidade, essa aba ainda dispõe dos 

formulários de autoavaliação e avaliação de pares, permitindo ao aluno verificar o desempenho 

dos demais componentes do grupo.     

 Os formulários de autoavaliação e avaliação de pares devem ser preenchidos e enviados 

após a solução do problema. O processo de avaliação consiste no estudante escolher um 

membro do grupo e clicar na opção “Avaliar”. O avaliador será remetido à uma janela, em que 

consta o formulário destinado para a adição de comentários sobre a participação do avaliado 

durante a realização das sessões tutoriais, devendo clicar no botão “Avaliar” para gravar as 

informações apresentadas no campo “Descrição”. Na sequência, o estudante deve selecionar o 

seu nome, e no formulário de avaliação, precisa realizar a autoavaliação, detalhando seu 

desempenho durante as etapas de resolução do problema. 

 A ordem dos comandos para a efetivação e gravação das informações contidas no 

questionário de autoavaliação são os mesmos aplicados na avaliação de pares. 

 As figuras 26 e 27 apresentam, respetivamente, os formulários de avaliação de pares e 

de autoavaliação.        
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Figura 26: Formulário de Avaliação de Pares 
 

    
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 

Figura 27: Formulário de Autoavaliação 
 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Na sequência de apresentação das abas disponíveis no cenário de uso do estudante, a 

figura 28 ilustra a interface “Sessões”.     
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Figura 28: Aba Sessões do Cenário de Uso do Estudante 
 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Ao selecionar a aba “Sessões” é possível observar o status destas, permitindo visualizar 

as que já foram realizadas e as agendadas, com a descrição de data e hora. Ao clicar no botão 

“Visualizar”, outros recursos serão apresentados, como, por exemplo: o botão de acesso ao chat 

para conversação e aplicação da sessão tutorial on-line, a visualização dos representantes das 

funções de coordenador e relator, se a sessão vigente será ou não a última, o relatório e avaliação 

de sessão. 

 A figura 29 exibe a tela disponível para o usuário, após este clicar no botão “Visualizar”. 

Essa janela apresenta os recursos anteriormente descritos, pertencentes a aba “Sessões”.          

 

Figura 29: Tela de Informações e Recursos de Sessões 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Após o encerramento das sessões de abertura e fechamento do problema, o relator deve 

realizar os respectivos relatórios. Para tanto, precisa preencher o formulário de envio do 

relatório de sessão, disponível na página de visualização de sessão. Nesse campo, é necessário 

detalhar os fatos ocorridos durante a realização de cada sessão. Para ter acesso a esses relatórios, 

deve-se acessar a janela de visualização de sessão. A figura 30 exibe o formulário de sessão. 
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Figura 30: Formulário de Sessão  

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Na janela de visualização de sessões ainda é possível ter acesso ao formulário das 

avaliações de abertura e fechamento das sessões, realizada pelo facilitador, conforme ilustrada 

na figura 31. 

 

Figura 31: Formulário de Avaliação de Sessão Realizada pelo Facilitador 
 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 O formulário de avaliação de sessão permite ao estudante verificar a forma como o 

facilitador avaliou o desempenho do coordenador, do relator e do grupo durante a realização 

das sessões. Com base nessas avaliações é possível obter um feedback dos aspectos positivos 

do grupo e dos que precisam ser aperfeiçoados, auxiliando o processo de aprendizagem.    

 Para concluir a ordem de exibição das interfaces do cenário do estudante, pode-se 

destacar a apresentação da aba “Meu Perfil”, expressa na figura 32.  
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Figura 32: Aba Meu Perfil do Cenário de Uso do Facilitador 
 

 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 A aba “Meu Perfil” permite ao estudante adicionar informações e características ao seu 

perfil. Para isso, é preciso que o estudante clique na aba “Meu Perfil”, ao realizar os 

procedimentos de identificação de usuário, seleção do curso e escolha do problema. Em 

seguida, o estudante terá acesso a uma janela onde deverá informar os horários de estudo 

disponíveis para acessar a ferramenta Problem, bem como adicionar, no formulário de 
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características, conhecimentos já consolidados que são considerados relevantes no seu processo 

de aprendizagem. A cada resolução de um problema, outras características são inseridas no 

perfil do aluno, pois ao contemplar as metas de aprendizagem, estas passam a ser tratadas como 

conhecimentos adquiridos pelo estudante. 

 O preenchimento do formulário de horários de estudo e de características auxilia na 

formação dos grupos, pois por meio deste o facilitador verifica o perfil de cada estudante. Com 

base na análise dessas informações é possível a formação de grupos de forma manual ou por 

meio da atuação dos SMA. É importante ressaltar que neste trabalho, os grupos foram formados 

de forma manual, mantendo a composição já utilizada pelos facilitadores. 

 A tabela 9 apresenta a sequência de ações realizadas pelo estudante durante as etapas de 

resolução do problema na ferramenta computacional Problem. Essas ações são aplicadas no 

Cenário de Uso do Estudante. 

 

Tabela 9: Ações Aplicadas ao Problema no Cenário de Uso do Estudante  

AÇÕES APLICADAS AO PROBLEMA NO CENÁRIO DE USO DO ESTUDANTE 

1. Acessar o endereço les.ufersa.edu.br/moodle; 

2. Clicar na opção “Acessar” e digitar usuário e senha; 

3. Clicar na opção “Meus Cursos” e selecionar o curso no qual esteja vinculado; 

4. Escolher o problema proposto para resolução; 

5. Selecionar a aba “Meu Perfil”, preencher o formulário de horários de estudo e clicar no 

botão “Salvar Dados”;   

6. Selecionar a aba “Meu Perfil”, preencher o formulário de características e clicar no botão 

“Adicionar Característica”; 

7. Selecionar a aba “Problema” para cadastrar os termos desconhecidos e clicar no botão 

“Salvar termos desconhecidos;  

8.  Selecionar a aba “Sessões” e verificar as listas de sessões tutoriais disponíveis; 

9. Selecionar a aba “Sessões” e clicar no botão “Visualizar” para participar da sessão tutorial 

de abertura do problema; 

10. Clicar na aba “Sessões” e preencher o relatório da sessão de abertura do problema; 

11. Selecionar a aba “Sessões” e clicar no botão “Visualizar” para participar da sessão tutorial 

de fechamento do problema; 
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12. Clicar na aba “Sessões” e preencher o relatório da sessão de fechamento do problema; 

13. Selecionar a aba “Grupo”, escolher um dos participantes do grupo, clicar na opção 

“Avaliar”, realizar a avaliação de pares no campo “Descrição” e clicar no botão “Avaliar”;   

14. Selecionar a aba “Grupo”, escolher o próprio avaliador, clicar na opção “Avaliar”, 

realizar a autoavaliação no campo “Descrição” e clicar no botão “Avaliar”; 

15. Selecionar a aba “Grupo”, acessar o formulário de solução para enviar o relatório final 

de sessão e de solução do problema e clicar no botão “Salvar Mudanças”. 

✓ Durante as etapas de resolução do problema é possível criar, participar e acompanhar os 

fóruns de discussão. Para isso, basta seguir a sequência de comandos descritos na tabela 

8, item 14. 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

5.5 Validação e Resultados da Pesquisa 

    

 Concluídas as etapas de aplicação das situações-problema empregues na ferramenta 

Problem, foi realizada a validação desta. Para isso, foram utilizados como instrumentos de 

coleta de dados dois questionários avaliação: um referente à metodologia e o outro à ferramenta 

(Anexos A e B). Ambos são compostos por 7 (sete) perguntas cada, que combinam as estruturas 

aberta e fechada. Para a amostra não participante da pesquisa (desistentes), foi proposta a 

aplicação de um questionário de abstenção, contendo 6 (seis) perguntas que combinam as 

estruturas aberta e fechada (Anexo C). 

 Os resultados da pesquisa foram obtidos com base na coleta dos dados apresentados nos 

questionários de avaliação anteriormente descritos. Como técnicas de análises dos dados foram 

empregues a estatística descritiva e a análise interpretativa para as perguntas abertas. 

 A descrição dos resultados obedecerá a seguinte ordem: no primeiro momento serão 

apresentados os dados referentes ao questionário de avaliação da ferramenta; no segundo, os 

relacionados à metodologia e por último os dados indicados pela amostra não participante da 

pesquisa. Para cada pergunta constante nos questionários serão exibidos os resultados obtidos. 

 Seguindo a ordem, serão apresentadas, a seguir, as perguntas e os resultados obtidos 

referentes ao questionário de avaliação da ferramenta computacional. 
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Gráfico 1: Avaliação das Etapas das Atividades Aplicadas na Ferramenta 

 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 De acordo com os dados produzidos no gráfico 1, observa-se que as etapas de aplicação 

das atividades disponíveis na ferramenta Problem foram realizadas de forma satisfatória, 

possibilitando o entendimento das sequências e tarefas a serem cumpridas. No entanto, uma 

porcentagem dos participantes relatou dificuldades nesse processo e indicaram as seguintes 

justificativas: 

 

1) Dificuldade com a interface da ferramenta (62,5%); 

 

2) Dificuldade com a utilização dos fóruns de discussão (25%); 

 

3) Dificuldade em seguir os passos de acesso à ferramenta (12,5%). 

 

 Com base nas justificativas apresentadas, observa-se que o maior percentual de 

estudantes apontou dificuldade em operacionalizar a interface e os recursos da ferramenta, o 

que pode estar diretamente relacionado a fatores de adaptação às funcionalidades do módulo.  
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Gráfico 2: Representatividade da Ferramenta no Estímulo à Participação nos Grupos Tutoriais Semipresenciais 

  

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Com base nos valores apresentados no gráfico 2, é possível observar um percentual 

aproximado nos resultados obtidos. Um quantitativo considerável da amostra indicou que a 

utilização da ferramenta computacional motivou a atuação dos grupos durante a aplicação das 

atividades, instigando a participação e as discussões em equipe. Outro percentual apontou que, 

mesmo com a efetividade da ferramenta durante a realização das atividades, não se sentiu 

instigado a participar de forma satisfatória nos grupos tutoriais semipresenciais. 

 A pergunta disposta na figura 2 possibilitava ao participante justificar o(s) motivo(s) 

pelo qual não se sentiu instigado a participar dos grupos semipresenciais, mesmo ao fazer uso 

de uma ferramenta computacional. Deste modo, foram apresentadas as seguintes justificativas 

e seus respectivos percentuais: 

 

1) Pelo fato de não dispor de tempo para utilizar a ferramenta de forma satisfatória em 

decorrência da sobrecarga de outras atividades a serem cumpridas (35,7%); 

 

2) Preferência em utilizar outros recursos tecnológicos (28,6%); 

 

3) Por não considerarem instigante os conteúdos e as discussões compartilhadas pelo grupo 

(14,4%); 

 

4) Por optarem pelo estudo individual (7,1%); 

 

5) Pela não observância de diferenças nos formatos (presencial e semipresencial) de aplicação 

da PBL (7,1%); 
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6) Não apresentaram justificativa para a referida pergunta (7,1%). 

 

 A partir dos argumentos obtidos, é possível verificar que o maior índice de justificativas 

está relacionado ao fator tempo, ou seja, parte dos estudantes afirmaram não ter disponibilidade 

para participar de forma satisfatória de outras atividades não pertencentes à estrutura curricular 

do curso. O segundo fator mais apontado trata da preferência dos estudantes em fazer uso de 

outros recursos tecnológicos no suporte às atividades propostas. Dessa forma, conclui-se que a 

representatividade da ferramenta no processo de participação dos estudantes nos grupos 

tutoriais semipresenciais não está relacionada à efetividade desta, mas a outros elementos que 

influenciam diretamente nesse contexto.         

 De acordo com Behrens (2013), é preciso que o aluno seja constantemente instigado a 

buscar o conhecimento. Para isso, o educador deve favorecer situações em que estimulem a 

participação do educando no processo de aprendizagem. Observando as justificativas 

anteriormente citadas, percebe-se que estas não estão relacionadas às funcionalidades da 

ferramenta e do papel do facilitador, mas a outros fatores, como preferência, percepção e tempo.        

 

Gráfico 3: Desempenho dos Grupos Produzido pela Combinação da Ferramenta Computacional com a PBL   

 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Conforme os dados apresentados no gráfico 3, pode-se conclui-se que houve uma maior 

incidência de avaliações voltadas para considerações favoráveis quanto ao desempenho dos 

grupos, o que evidencia a funcionalidade da ferramenta computacional e o exercício prático que 

esta possibilita para a aplicação da PBL no formato semipresencial de ensino. O fato da maioria 
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dos participantes considerarem o desempenho do grupo regular demonstra compreensão de que 

foram submetidos a um formato de ensino e ao uso de uma tecnologia que exigem um período 

de adaptação para se obter uma melhor performance de desempenho. 

 Quanto às avaliações consideradas insatisfatórias, os participantes apresentaram os 

seguintes argumentos e seus respectivos percentuais: 

 

1) Participação não satisfatória de todos os membros do grupo durante a realização das 

atividades (70%)18;  

 

2) Adaptação à ferramenta (20%); 

 

3) Não percepção de diferenças na aplicação da PBL no formato semipresencial se comparado 

com o presencial, forma atualmente utilizada pelos participantes (10%). 

 

 De acordo com os argumentos apontados, observa-se que a avaliação do desempenho 

dos grupos está bastante relacionada ao nível de participação de cada membro, aos critérios de 

exigência definidos pela equipe e a fatores relacionados à adaptação e percepção dos estudantes.        

 

Gráfico 4: Avaliação do Emprego da Ferramenta no Processo de Complementação da Aprendizagem   

 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 O gráfico 4 mostra que o maior percentual dos participantes considerou o emprego da 

ferramenta computacional relevante no processo de complementação do conhecimento. Essa 

                                                           

18 Este motivo apresentou como principal justificativa a pouca disponibilidade de tempo dos estudantes, decorrente 

das exigências de carga horária apresentada pelo curso de Medicina. 
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avaliação é importante, pois permite ao mesmo tempo, avaliar a efetividade da ferramenta como 

recurso pedagógico, bem como obter o feedback dos estudantes quanto à atuação desta no 

processo de construção da aprendizagem. Todavia, um quantitativo da amostra não considerou 

a utilização da ferramenta importante na complementação da aprendizagem e apresentou como 

justificativas os seguintes argumentos, com os respectivos percentuais: 

 

1) Preferência pelo formato presencial da PBL (58,3%); 

 

2) Opção por outros recursos tecnológicos já utilizados individual e coletivamente19 (25%);  

 

3) Não apresentaram resposta para a justificar a pergunta (16,7%).  

  

 A partir das justificativas e dos percentuais obtidos no gráfico 4, pode-se afirmar que os 

motivos apresentados por parte da amostra quanto à percepção de relevância da ferramenta 

Problem como um recurso tecnológico no processo de complementação da aprendizagem, não 

estão relacionados ao emprego e às funcionalidades desta, mas a questões de preferência dos 

participantes. Logo, é importante destacar que nas respostas apresentadas não foi mencionado 

a não efetividade da ferramenta no processo de aprendizagem. 

 

Gráfico 5: Experiência de Ensino na Modalidade EaD   

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

                                                           

19 Os estudantes citaram como exemplos: slides, redes sociais e Whatzapp. 
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 De acordo com os valores expostos no gráfico 5, observa-se que praticamente a 

totalidade dos participantes não possuem outras experiências de ensino na modalidade EaD. 

Deste modo, a utilização da ferramenta Problem constitui um recurso pedagógico expressivo 

nesse contexto. Porém, esse fator pode ocasionar algumas dificuldades, como, por exemplo, de 

operacionalizar as funcionalidades e os recursos disponíveis, de adaptação, de reação adversa, 

entre outras. Essas dificuldades influenciam na avaliação dos participantes e devem ser 

consideradas na fase de análise dos resultados obtidos nessa pesquisa.            

 Referente à amostra que indicou possuir outras experiências de ensino na modalidade 

EaD, foram citadas como justificativas: 

 

1) Acesso à videoaulas por plataformas de ensino (66,7%); 

 

2) Acesso à minicurso em plataforma de ensino (33,3%). 

 

    

Gráfico 6: Emprego do AVA Moodle em Situações de Ensino-aprendizagem 
   

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 O gráfico 6 mostra que 96% dos participantes nunca utilizaram o AVA Moodle em outra 

situação de ensino. Dessa forma, algumas dificuldades poderão surgir durante o processo de 

utilização desse ambiente educativo, o que de fato ocorreu, mas que não comprometeu as etapas 

de aplicação das atividades. A ocorrência de dificuldades é algo esperável em contextos 

relacionados à aprendizagem e que exigem o conhecimento de novas habilidades. Neste sentido, 
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assim como na pergunta apresentada no gráfico 5, as dificuldades decorrentes da não 

experiência dos participantes no AVA Moodle, influenciaram na avaliação dos participantes e 

devem ser consideradas na análise dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 7: Avaliação da Relevância das TIC na Educação   

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Os dados apresentados na figura 7 permitem afirmar que praticamente a totalidade dos 

estudantes participantes consideram as TIC instrumentos essenciais no âmbito educacional. 

Logo, os recursos tecnológicos podem ser utilizados como suporte pedagógico para a 

complementação da aprendizagem, pois se constituem como instrumentos legalmente 

reconhecidos no Brasil, após a promulgação da LDB. Neste contexto, a ferramenta Problem 

representa um recurso tecnológico fundamental para auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem na proposta PBL, uma vez que permite expandir os formatos de ensino por meio 

da modalidade EaD, além de propiciar a aplicação de aulas mais participativas, ao dispor de 

recursos colaborativos, que instiga a atuação do aluno na construção do conhecimento. 

 Na sequência serão apresentados as perguntas e os resultados obtidos referentes ao 

questionário de avaliação da metodologia. 
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Gráfico 8: Avaliação da Participação Individual dos Participantes nos Grupos Tutoriais 
   

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

  

 A partir dos dados disponíveis no gráfico 8, é possível verificar que houve uma maior 

incidência de avaliações voltadas para considerações favoráveis quanto à participação 

individual dos participantes nos grupos tutoriais semipresenciais, pois somados os valores dos 

desempenhos satisfatório e regular obtém-se um percentual de 60%. Assim, percebe-se que 

apesar de 88%20 e 96%21 dos participantes não apresentarem outras experiências de ensino na 

modalidade EaD e no AVA Moodle, respectivamente, estes índices não foram fatores 

impeditivos para se obter uma avaliação positiva dos estudantes quanto ao quesito participação 

nos grupos semipresenciais. 

 Para o percentual de avaliações consideradas insatisfatórias referente à participação dos 

estudantes nos grupos semipresenciais, foram elencadas as seguintes justificativas: 

 

1) Participação reduzida durante a aplicação das atividades e/ou na utilização das 

funcionalidades da ferramenta (60%); 

 

2) Falta de tempo para usar a ferramenta de forma satisfatória (30%); 

 

3) Por questões de adaptação à ferramenta (10%).        

 

                                                           

20 Percentual gerado com base nos dados apresentados na figura 5. 
21 Percentual gerado com base nos dados apresentados na figura 6. 
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 Os argumentos apresentados indicam que os principais fatores que influenciaram a 

avaliação não satisfatória dos estudantes quanto a sua participação individual no grupo 

semipresencial estão relacionados à atuação, operacionalização, adaptação e falta de tempo para 

dedicar-se de forma mais ativa na utilização das funcionalidades e recursos da ferramenta 

durante o período de aplicação das atividades.     

 

 

Gráfico 9: Avaliação das Dificuldades em Participar de um Grupo Tutorial Semipresencial 
   

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 De acordo com os dados expostos no gráfico 9, é possível constatar a presença de um 

percentual expressivo de participantes que não apresentou dificuldades em participar de um 

grupo tutorial semipresencial. Todavia, observa-se ainda um número considerável que 

apresentou algum tipo de dificuldade. Deste modo, é importante destacar os fatores que 

contribuíram para a ocorrência dessas dificuldades durante o processo de utilização da 

ferramenta. Esses fatores foram descritos pelos participantes e apontados da seguinte forma: 

 

1) Dificuldade em organizar o tempo disponível para utilizar a ferramenta (46,1%); 

 

2) Dificuldade com a interface da ferramenta (38,5%); 

 

3) Dificuldade em manter-se instigado para utilizar a ferramenta (15,4%). 

 

 De acordo com os argumentos apresentados, é possível afirmar que um dos fatores que 

mais contribuiu para a ocorrência de dificuldades durante a utilização da ferramenta está 

relacionado à falta de gerenciamento do tempo por parte de um percentual dos estudantes. Na 
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ordem, também foram apontadas dificuldades na operacionalização da ferramenta e de âmbito 

pessoal.            

 

Gráfico 10: Diferenças de Aplicação nos Formatos de Execução da PBL no Processo de Ensino-aprendizagem 
    

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Os dados disponíveis no gráfico 10 indicam que a maior incidência dos estudantes 

observou diferenças substanciais ao utilizar a PBL no formato semipresencial se comparada 

com a forma presencial que influenciaram no processo de ensino-aprendizagem. As avaliações, 

que apontaram essa observação, registraram como justificativas os seguintes fatores: 

 

(1) Interação; 

(2) Responsabilidade; 

(3) Participação do grupo; 

(4) Aprendizagem; 

(5) Participação; 

(6) Participação do facilitador; 

(7) Avaliação; 

(8) Aplicação da metodologia; 

(9) Autonomia. 

 

 A ordem desses fatores foi descrita conforme a quantidade de apontamentos em que 

estes foram citados no questionário de avaliação da metodologia. Durante a etapa de aplicação 

desse questionário, cada participante poderia indicar mais de uma opção quando da seleção da 
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alternativa “sim”, ou seja, quando o participante assinalasse que observou diferenças no formato 

de aplicação da PBL semipresencial se comparada com a forma presencial. 

 

Gráfico 11: Processo de Interação entre os Integrantes do Grupo 
    

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Conforme os valores apontados no gráfico 11, percebe-se que o emprego da ferramenta 

computacional, no formato semipresencial, possibilitou o processo de interação entre os 

membros do grupo. Entretanto, observa-se que um percentual da amostra considerou que a 

aplicação da PBL empregue nesse formato não propiciou de forma satisfatória a interação entre 

os integrantes da equipe. Os participantes enquadrados nesse percentual apresentaram as 

seguintes justificativas e as suas respectivas porcentagens: 

 

1) Participação não satisfatória de todos os integrantes do grupo (42,9%); 

 

2) Preferência pela utilização de outros recursos tecnológicos22 (28,6%); 

 

3) Preferência pela aplicação da PBL no formato presencial (7,1%); 

 

4) Adaptação à ferramenta (7,1%); 

 

5) Não apresentaram justificativa (14,3%). 

  

                                                           

22 Whatzapp e redes sociais.  
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 Baseado nos argumentos anteriormente descritos, observa-se que os maiores percentuais 

obtidos não estão relacionados à funcionalidade da ferramenta computacional, mas a questões 

de avaliação do desempenho, preferência e adaptação dos participantes.  

 

Gráfico 12: Avaliação da Atuação da Ferramenta no Processo de Autonomia 
    

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 O gráfico 12 mostra que a ferramenta contribuiu para o processo de interação entre os 

membros do grupo, possibilitando o compartilhamento de informações, dúvidas e materiais de 

apoio. Somadas às considerações positivas referentes à atuação da ferramenta computacional 

no processo de interação, é necessário ressaltar que parte do percentual de avaliações obtido 

considerou que o uso desta não apresentou muitas diferenças no quesito autonomia, se 

comparada com a forma presencial de aplicação da PBL. 

 A pergunta apresentada no gráfico 12 permitia aos estudantes justificar sua resposta. 

Deste modo, obteve-se como justificativas para a opção “sim”: 

 

1) Pelo fato de a ferramenta permitir compartilhar materiais e dúvidas de estudo (57,1%); 

 

2) A ferramenta propicia mais flexibilidade de participação individual e coletiva (28,6%); 

 

3) Por considerarem que ambos os formatos da PBL propiciam a autonomia. 

 Quanto às justificativas para a opção “não”, foram apresentados os seguintes 

argumentos: 
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1) Não observância de diferenças na autonomia do grupo quando comparados os dois formatos 

de aplicação da PBL (55,6%); 

 

2) Por considerar que a PBL no formato presencial possibilita maior processo de autonomia 

durante a aplicação da metodologia (33,3%); 

 

3) Não apresentaram justificativas (11,1%). 

 

 A partir das justificativas anteriormente apresentadas, é perceptível que os argumentos 

citados pelos participantes, quando da indicação da opção “não”, estão relacionados a questões 

de percepção e preferência dos estudantes e não às funcionalidades e efetividade da ferramenta 

computacional empregue na pesquisa. 

 

Gráfico 13: Avaliação do Processo de Aprendizagem 
    

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 No que tange aos dados apresentados no gráfico 13, pode-se afirmar que o emprego da 

ferramenta possibilitou o processo de aprendizagem durante o seu período de utilização, 

permitindo que o ciclo de aplicação da PBL ocorresse de forma dinâmica e mais participativa. 

Para isso, foram disponibilizados recursos colaborativos de chat e fórum que auxiliaram na 

execução do estudo individual dos estudantes, possibilitando o compartilhamento de 

informações e dúvidas dos discentes, a realização de feedbacks de avaliação, bem como que os 

conteúdos registrados na ferramenta possam ficar armazenados e acessíveis de forma prática, 

sempre que demandados. 
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 Quanto às avaliações que levaram em consideração que as atividades aplicadas no 

formato semipresencial não favoreceram à aprendizagem, foram registrados os seguintes 

motivos e seus respectivos percentuais: 

 

1) Adaptação à ferramenta23 (41,6%); 
 
2) Não utilização dos recursos e das funcionalidades da ferramenta de forma satisfatória24 

(25%); 
 
3) Preferência pela aplicação da PBL no formato presencial (16,7%); 
 
4) Não apresentaram justificativa para a resposta (16,7%). 

 

 Com base nas justificativas apresentadas, observa-se que um percentual considerável de 

estudantes apontou o fator adaptação à ferramenta como principal elemento influenciador no 

processo de aprendizagem durante a fase de aplicação das atividades. Na sequência, destacaram 

os fatores de não utilização satisfatória das funcionalidades da ferramenta e de preferência pelo 

formato presencial de aplicação da PBL.         

 

Gráfico 14: Avaliação da Utilização Combinativa dos Formatos Presencial e Semipresencial da PBL 
    

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 Os dados expostos no gráfico 14 sinalizam um resultado favorável quanto à utilização 

combinativa dos formatos de aplicação da PBL empregues na pesquisa, o que permite concluir 

                                                           

23 Um percentual dos participantes relatou no questionário de avaliação que estavam adaptados com a utilização 

de outros recursos tecnológicos no suporte à aplicação da PBL, como, por exemplo, grupos de Whatzapp e redes 

sociais. 
24 Este argumento apresentou como justificativa a falta de tempo. 
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a efetividade de atuação da ferramenta Problem durante a aplicação das atividades realizadas 

no estudo de caso. Contudo, esses resultados não representam a opinião geral da amostra, pois, 

apesar da representatividade da ferramenta, parte dos participantes assinalou a não opção pela 

utilização conjunta de ambas as formas de aplicação da PBL, apresentando as seguintes 

justificativas: 

 

1) Preferência pelo formato presencial de execução da PBL (46,7%); 

 

2) Possibilidade de gerar sobrecarga de tarefas (26,7%); 

 

3) Falta de tempo (13,3%); 

 

4) Não apresentaram resposta para a pergunta (13,3%).  

 

 A partir das justificativas anteriormente apresentadas, pode-se afirmar que os 

argumentos indicados pelos participantes estão relacionados a questões de preferência, 

gerenciamento de tarefas e disponibilidade de tempo e não às funcionalidades e efetividade da 

ferramenta computacional empregue na pesquisa. 

 Na sequência serão apresentados as perguntas e os resultados obtidos por meio do 

questionário de avaliação de abstenção. A aplicação desse questionário resulta da necessidade 

em identificar os fatores que contribuíram para que um quantitativo de 10 (dez) estudantes 

optasse em não participar da referida pesquisa. Desse total, 9 (nove) estudantes responderam o 

referido questionário. A seguir serão apresentados os resultados obtidos com base na coleta dos 

dados fornecidos por essa amostra.  
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Gráfico 15: Avaliação da Relevância das Pesquisas nas Áreas do Conhecimento 
     

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 De acordo com os dados gerados no gráfico 15, é possível afirmar que a totalidade dos 

participantes consideram a realização de pesquisas científicas importante. Apesar disso, estes 

optarem em não participar desta pesquisa. Dessa forma, é de fundamental importância 

identificar quais os argumentos serão apresentados por estes estudantes que justificam a não 

participação. As justificativas apontadas serão apresentadas quando da análise da última 

pergunta do questionário de abstenção.        

 

Gráfico 16: Experiência de Ensino na Modalidade EaD Referente à Amostra não Participante 
     

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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 O gráfico 16 indica que 89% da amostra não possui experiência de ensino na modalidade 

EaD. Este fator contribuiu para que alguns dos estudantes não participassem da pesquisa, já que 

a utilização da ferramenta Problem foi aplicada de forma semipresencial, utilizando recursos 

dessa modalidade de ensino. Ressalta-se que apenas um participante mencionou ter vivenciado 

uma experiência de ensino na modalidade a distância. Segundo o participante, para a aplicação 

dessa experiência, foi utilizada a Plataforma E-SUS.      

 

Gráfico 17: AVA Moodle em Situações de Ensino-aprendizagem Referente à Amostra não Participante  
    

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 A partir dos valores fornecidos no gráfico 17, pode-se observar que a totalidade dos 

participantes nunca fez uso do AVA Moodle em nenhuma situação de ensino-aprendizagem. 

Logo, o fato de propor a esses estudantes uma experiência até então nunca vivenciada pode 

gerar várias sensações, como, por exemplo, receio e insegurança, o que pode ter contribuído 

para a não participação destes na pesquisa. É importante salientar que essas sensações não são 

fatores impeditivos, pois é por meio da vivência de experiências que se adquire e aprimora a 

prática e, consequentemente, se obtém o conhecimento.              
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Gráfico 18: Relevância das TIC na Educação Referente à Amostra não Participante 
 

     
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 A partir do gráfico 18, é possível observar que praticamente a totalidade da amostra 

considera relevante o uso das TIC no âmbito educacional. No entanto, mesmo disponibilizando 

uma ferramenta computacional como forma de empregar recursos das TIC nos espaços de 

ensino, um quantitativo considerável de estudantes optou em não fazer uso desse recurso 

tecnológico. 

 

 
Gráfico 19: Emprego da Ferramenta Computacional no Processo de Complementação da Aprendizagem 

     

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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 Conforme apresentado no gráfico 19 , verifica-se que um percentual considerável dos 

participantes considera importante o uso da ferramenta computacional no processo de 

complementação da aprendizagem. Somado ao resultado favorável, também pode ser observada 

a presença de um número menor de participantes com posicionamentos contrários à atuação da 

ferramenta no processo de complementação da aprendizagem. As justificativas apresentadas 

por esse grupo foram: 

 

1) Preferência pelo estudo no formato presencial (66,7%); 

 

2) Opção pelo estudo individual, sem fazer uso de interação virtual (33,3%). 

 

 A partir dos dados apresentados é possível afirmar que os argumentos elencados pelos 

estudantes não estão relacionados a questionamentos sobre a efetividade da ferramenta no 

processo de complementação da aprendizagem, mas ao fator preferência, pois ressaltaram a 

opção em utilizar o formato presencial de aplicação da PBL e em realizar o estudo individual 

sem o suporte de recursos tecnológicos.             

 Na finalização do questionário de abstenção consta a redação da pergunta 6 (seis), 

elaborada com o seguinte enunciado: “identificar os fatores que justificam a não participação 

de um integrante em uma pesquisa é um fator relevante a ser analisado por parte do(a) 

pesquisador(a). Considerando essa afirmação, cite o(s) motivo(s) que fundamenta(m) a sua 

opção de não adesão à referida pesquisa”. 

 A solicitação de reposta para a referida pergunta possibilitou a apresentação das 

seguintes justificativas: 

  

1) Pouca disponibilidade de tempo para participar da pesquisa; 

 

2) Por sobrecarga de tarefas decorrentes da estrutura curricular do curso; 

 

3) Por dificuldade pessoal em operacionalizar a ferramenta; 

 

4) Pela falta de motivação para participar da pesquisa; 

 

5) Por falta de gerenciamento do tempo; 

 

6) Por não observância da utilidade e relevância da ferramenta para o estudo (11,1%). 
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 É importante ressaltar que, das justificativas anteriormente apresentadas, os itens 1 e 2 

foram os mais assinalados pelos estudantes.   

 Após análise dos dados disponíveis nos questionários de avaliação, pode-se concluir que 

o emprego da ferramenta Problem, como um recurso pedagógico, possibilitou aos estudantes 

acrescer outras experiências de ensino somadas às já consolidadas. Por meio da aplicabilidade 

dessa ferramenta, foi possível ampliar as formas de execução da PBL, quando da utilização do 

seu formato semipresencial, na modalidade EaD. 

 Fundamentado nos resultados obtidos ainda foi possível observar avaliações 

satisfatórias quanto à interação, participação e desempenho dos grupos no processo de ensino-

aprendizagem. Para Behrens (2013), as TIC podem ser utilizadas por docentes e discentes como 

uma forma de instigar o acesso à informação e à pesquisa individual e coletiva, permitindo a 

ampliação do processo de interação entre estes. Dessa forma, é perceptível a importância da 

utilização das tecnologias no processo de complementação da aprendizagem. 

 Finalizada a coleta e análise dos dados obtidos nos questionários de avaliação, foi 

possível aplicar o teste de hipótese proposto nesse trabalho e decidir pela aceitação ou rejeição 

da hipótese de nulidade. Assim, como resultado dessa pesquisa, obteve-se a confirmação da 

hipótese nula (H0), que considera que o emprego da PBL aplicada por meio de uma ferramenta 

semipresencial de ensino produz diferenças substanciais no processo de ensino-aprendizagem 

se comparada com a forma presencial, no que se refere ao cumprimento do ciclo de aplicação 

da metodologia proposta. Essas diferenças possibilitam mudanças nas formas de ensinar e 

aprender e refletem consideravelmente em aspectos relacionados à interação, responsabilidade, 

participação individual e coletiva, autonomia e na avaliação, conforme citado em respostas 

apresentadas por um percentual da amostra.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A introdução da PBL no âmbito educacional possibilita mudanças nas formas de ensinar 

e aprender, contribuindo para modificações consideráveis no papel do aluno e do professor. 

Logo, o emprego dessa metodologia ativa permite a utilização de variadas fontes, como, por 

exemplo, combinar a sua aplicação por meio de recursos das TIC. Essa combinação propicia a 

correlação entre teoria e prática e vem sendo amplamente disseminada nas instituições de 

ensino, pois propicia o emprego de estratégias educativas instigantes. 

A aplicação simultânea da PBL com recursos das TIC foi devidamente empregada na 

execução deste trabalho por meio da utilização da ferramenta computacional Problem, 

instrumento este que possibilitou a execução dessa metodologia no AVA Moodle, atuando 

como suporte à aprendizagem. Com o emprego dessa ferramenta foi possível minimizar 

dificuldades de implementação da PBL, como, por exemplo, monitorar conversas não 

relacionadas às discussões do problema durante os seus passos de resolução; auxiliar na 

formação de grupos, de modo que estes sejam distribuídos de forma heterogênea e permitir a 

supervisão do estudo individual dos estudantes. Essas contribuições foram possíveis em virtude 

da aplicação de recursos computacionais empregues na ferramenta, utilizados como forma de 

auxiliar estudantes e facilitadores no ciclo de execução dessa metodologia. 

Com base na aplicação desse trabalho, foi possível responder o seguinte problema de 

pesquisa: como as TIC podem auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, utilizando a PBL 

como metodologia? A partir dessa indagação foi necessário identificar formas de como o 

emprego dos recursos tecnológicos podem contribuir e ampliar as possibilidades e estratégias 

pedagógicas de ensino no âmbito educacional quando aplicadas em conjunto com a PBL. Como 

exemplo, pode-se destacar a aplicação da ferramenta computacional versada nesse trabalho, 

que foi utilizada como instrumento pedagógico. Por meio dessa ferramenta, foi possível dispor 

de um ambiente de ensino que integra agentes de software que desempenham funções 

específicas de execução e monitoramento da PBL, objetivando auxiliar estudantes e 

facilitadores durante a resolução do problema proposto e possibilitar formas dinâmicas e 

flexíveis de ensino, que refletem consideravelmente no processo de aprendizagem. 

 Após a realização dessa pesquisa foi possível contemplar os objetivos definidos neste 

trabalho e propor o desenvolvimento de trabalhos futuros como forma de ampliar o estudo 

acerca da temática. Como propostas, pretende-se melhorar a ferramenta Problem, criando 

outras funcionalidades e aperfeiçoando algumas já existentes, com o propósito de auxiliar 
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estudantes e facilitadores na aplicação da PBL e de contribuir para a processo de aprendizagem. 

 Uma das funcionalidades sugeridas para aperfeiçoamento da ferramenta é permitir que 

o módulo gere, após a avaliação de pares, um relatório com a média de desempenho de todos 

os grupos vinculados ao problema. Este relatório deve estar disponível tanto no cenário de uso 

do estudante quanto no do facilitador, permitindo o acesso apenas aos membros e facilitadores 

de seus respectivos grupos tutoriais, facilitando, assim, o acompanhamento do desempenho 

individual e coletivo, o processo de avaliação e autoavaliação. 

 Outra proposta de implementação na ferramenta é criar um espaço específico para o 

envio de materiais de produção individual do aluno, sem que estes fiquem armazenados no 

formulário de resolução do problema, pois, no momento, estes ficam acessíveis a todos os 

membros do grupo. Logo, a criação desse recurso permitirá que o material individual fique 

disponível apenas para o aluno autor do conteúdo e para o facilitador do grupo e poderá ainda 

servir como um instrumento adicional na avaliação do estudante. 

 Por último, sugere-se a alteração do critério de avaliação do aluno, atualmente 

representado por uma escala de pontuação que compreende os valores de zero a dez, para a 

criação de conceitos de desempenho do estudante, considerando os critérios: satisfatório, 

regular e preciso melhorar.         
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7 PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

 

 No decorrer da aplicação da pesquisa foram realizadas publicações científicas que 

contribuíram consideravelmente para o desenvolvimento do projeto. Neste sentido, pode-se 

elencar as seguintes produções obtidas: 

• As Metodologias Ativas: tecendo o conhecimento e desenvolvendo a autonomia. In: 

NUNES, A. O.; SOUZA, F. das C. S.; PONTES, V. M. de A. (Org.). Ensino na 

Educação Básica. 1ed. Natal: IFRN, 2017, v. 1, p. 233-260. ISBN: 978-85-54885-02-1. 

 

• A Aplicabilidade da Aprendizagem Baseada em Problemas na Educação: ênfase na 

formação dos saberes e na ressignificação do processo de ensino-aprendizagem. In: 

TAMANINI, P. A. (Org.). O ensino em perspectivas: múltiplas abordagens, outros 

enfoques e a interdisciplinaridade no ofício docente. 1 ed. Curitiba-PR: CRV, 2018, v. 

1, p. 1-300. ISBN: 978-85-444-2128-4. Doi: 10.24824/978854442128.4. 

 

• A Computational Tool for Supporting Problem-Based Learning in the Teaching-

Learning Process. CREATIVE EDUCATION, v. 09, n. 11, p. 1654-1666, 2018. Doi: 

10.4236/ce.2018.911120.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Este questionário é um instrumento utilizado para validação e coleta de dados referente à 

pesquisa “O uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem na proposta PBL: Estudo 

de Caso com Alunos de Medicina”. A aplicação da pesquisa tem como principal objetivo 

analisar como transcorre o processo de ensino-aprendizagem produzido por meio da 

combinação do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle com a metodologia PBL. A 

investigação não conta com entidade patrocinadora, sendo realizada com recursos próprios. As 

respostas que serão apresentadas são essenciais para a prosseguimento do estudo, pois 

permitem a análise dos dados acerca do fenômeno investigado, bem como a formação de 

conclusões e resultados. O questionário foi desenvolvido de acordo as regras de elaboração e 

a investigação está em consonância com as diretrizes e normas referentes às pesquisas que 

envolvem seres humanos, o que assegura a confidencialidade das informações e o 

anonimato do participante. 

 

Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 

 

1. Como avalia sua participação no grupo tutorial semipresencial durante a fase de utilização 

da ferramenta? Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “insatisfatória”. 

(   ) Satisfatória 

(   ) Regular                                         Justificativa da resposta no caso insatisfatório. 

(   ) Insatisfatória                               ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

2. Sentiu alguma dificuldade em participar de um grupo tutorial de forma semipresencial? 

Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “sim”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso positivo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 
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3. Observou diferenças substanciais em utilizar a metodologia PBL de forma semipresencial se 

comparada com a forma presencial que influenciaram no seu processo de ensino-

aprendizagem? Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “sim”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                               Assinale possíveis diferenças observadas: 

                                     (   ) Interação  (   ) Autonomia 

                                                       (   ) Aprendizagem (   ) Participação                                                                                                  

                                                            (   ) Avaliação  (   ) Participação do grupo 

                                                       (   ) Responsabilidade (   ) Participação do tutor 

                                                       (   ) Aplicação da metodologia 

                                                       (   ) Outras diferenças: ________________________ 

                                                        __________________________________________             

                                                        __________________________________________ 

 

 

4. A utilização de Grupos Tutoriais semipresenciais propiciou o processo de interação entre os 

membros da equipe? Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “não”.  

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso negativo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

5. O uso da ferramenta semipresencial de ensino propiciou autonomia com relação ao 

cumprimento de aplicação da metodologia PBL se comparada com a forma presencial? 

Justifique sua resposta. 

(   ) Sim 

(   ) Não                                                   Justificativa da resposta em caso positivo. 

                                                               ____________________________________________ 

                                                               ____________________________________________ 

                 ____________________________________________ 

                                                                                                                                        

                                              Justificativa da resposta em caso negativo. 
                                                                ____________________________________________ 

                                                                ____________________________________________ 

                 ____________________________________________ 
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6. A aplicação de atividades de forma semipresencial contribuiu para o desenvolvimento da 

aprendizagem? Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “não”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso negativo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

7. Gostaria de utilizar a metodologia PBL semipresencial em conjunto com a PBL presencial? 

Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “não”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso negativo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Este questionário é um instrumento utilizado para validação e coleta de dados referente à 

pesquisa “O uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem na proposta PBL: Estudo 

de Caso com Alunos de Medicina”. A aplicação da pesquisa tem como principal objetivo 

analisar como transcorre o processo de ensino-aprendizagem produzido por meio da 

combinação do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle com a metodologia PBL. A 

investigação não conta com entidade patrocinadora, sendo realizada com recursos próprios. As 

respostas que serão apresentadas são essenciais para a prosseguimento do estudo, pois 

permitem a análise dos dados acerca do fenômeno investigado, bem como a formação de 

conclusões e resultados. O questionário foi desenvolvido de acordo as regras de elaboração e 

a investigação está em consonância com as diretrizes e normas referentes às pesquisas que 

envolvem seres humanos, o que assegura a confidencialidade das informações e o 

anonimato do participante. 

 

Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 

1. O desenvolvimento de cada etapa das atividades desenvolvidas na ferramenta computacional 

Problem foi de fácil entendimento? Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “não”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso negativo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

2. A utilização da ferramenta semipresencial de ensino instigou sua participação no grupo 

tutorial semipresencial? Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “não”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso negativo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 
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3. Como avalia o desempenho do grupo tutorial semipresencial produzido por meio do emprego 

simultâneo da metodologia PBL com o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

(ferramenta Problem)? Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “insatisfatório”. 

(   ) Satisfatório                                         

(   ) Regular                                         Justificativa da resposta no caso insatisfatório. 

(    ) Insatisfatório                            ________________________________________                                      

                                                         ________________________________________              

                                                         ________________________________________                                                                                                                             

 

 

4. Considera importante o emprego da ferramenta semipresencial de ensino utilizada na 

pesquisa para complementação dos saberes/aprendizagem? Justifique sua resposta caso a opção 

escolhida seja “não”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso negativo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

5. Já vivenciou outras experiências de ensino, utilizando a Educação a Distância (EaD)? 

Descreva-as, caso a opção escolhida seja “sim”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso positivo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

6. Já utilizou o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle (Ambiente de Aprendizagem 

Dinâmico Orientado a Objetos Modulares) em outras situações de ensino-aprendizagem? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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7. Considera relevante a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 

educação? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



143 
 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ABSTENÇÃO 

 

Este questionário é um instrumento utilizado para validação e coleta de dados referente à 

pesquisa “O uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem na proposta PBL: Estudo 

de Caso com Alunos de Medicina”. A aplicação da pesquisa tem como principal objetivo 

analisar como transcorre o processo de ensino-aprendizagem produzido por meio da 

combinação do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle com a metodologia PBL. A 

investigação não conta com entidade patrocinadora, sendo realizada com recursos próprios. As 

respostas que serão apresentadas são essenciais para a prosseguimento do estudo, pois 

permitem a análise dos dados acerca do fenômeno investigado, bem como a formação de 

conclusões e resultados. O questionário foi desenvolvido de acordo as regras de elaboração e 

a investigação está em consonância com as diretrizes e normas referentes às pesquisas que 

envolvem seres humanos, o que assegura a confidencialidade das informações e o 

anonimato do participante. 

 

Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 

1. Considera importante o desenvolvimento de pesquisas científicas nas mais diversas áreas do 

conhecimento? Justifique sua resposta caso a opção escolhida seja “não”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso negativo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

2. Já vivenciou experiências de ensino, utilizando a Educação a Distância (EaD)? Descreva-as, 

caso a opção escolhida seja “sim”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso positivo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 
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3. Já utilizou o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle (Ambiente de Aprendizagem 

Dinâmico Orientado a Objetos Modulares) em outras situações de ensino-aprendizagem? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

4. Considera relevante a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 

educação? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

5. Considera importante o emprego da ferramenta semipresencial de ensino utilizada na 

pesquisa para complementação dos saberes/aprendizagem? Justifique sua resposta caso a opção 

escolhida seja “não”. 

(   ) Sim  

(   ) Não                                                 Justificativa da resposta em caso negativo. 

                                                             ____________________________________________ 

                                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                            

                                          ____________________________________________ 

                                                                                                                        

 

 

6. Identificar os fatores que justificam a não participação de um integrante (amostra) em uma 

pesquisa é um fator relevante a ser analisado por parte do(a) pesquisador(a). Considerando essa 

afirmação, cite o(s) motivo(s) que fundamenta(m) a sua opção de não adesão à referida 

pesquisa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


